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Edital n.º 97/2014 - “DAF/UAAM” 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art. 19º. do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária realizada no dia 11 de julho de 

2014, na Sociedade Musical Sesimbrense, tomou a seguinte deliberação: ---------------------------------------- 

 --------- “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS” ---------------------------------------------------- 

 --------- Neste Período intervieram os seguintes cidadãos: ------------------------------------------------------------ 

 --------- Paulo Sá Caetano sobre os impactes da não aprovação da candidatura a património mundial da 

Arrábida na revisão do POPNA e nos restantes instrumentos de ordenamento do território; --------------- 

 --------- Manuel Jorge Pinhal Ruivo sobre a pesca lúdica apeada; ---------------------------------------------------- 

 --------- Mário José sobre a proibição de pescar de Sesimbra até ao Cabo Espichel em períodos de mau 

tempo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 1. Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida – POPNA. --------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade e aclamação, a seguinte Moção subordinada ao título “REVISÃO 

DO POPNA – UM IMPERATIVO DA COMUNIDADE SESIMBRENSE”: ------------------------------------------------ 

 --------- “A Assembleia Municipal de Sesimbra acompanhou com preocupação, o processo de discussão e 

aprovação do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida - POPNA, que teve início em 2005, 

quer através de informações prestadas pela própria câmara ou pelos grupos parlamentares na AR, quer 

através da aprovação de moções e tomadas de posição entretanto assumidas.  -------------------------------- 

 --------- E se esses esforços foram desenvolvidos aquando da aprovação do Plano, situação que ocorreu 

há cerca de 9 anos – mais concretamente a 23 de Agosto de 2005 – também não é menos verdade que 

neste período, partidos políticos representados na assembleia da república, associações e sindicatos 

ligadas ao sector das pescas e dos pescadores, clubes com afinidades às atividades náuticas e órgãos 

autárquicos de Sesimbra, desenvolveram ações de sensibilização, realizaram debates, promoveram 

audições e aprovaram moções sempre com o mesmo objetivo – desencadear o processo de revisão que 

urge iniciar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Recordamos ainda que a Assembleia da República aprovou 4 resoluções publicadas a 22 de 

Dezembro de 2011 – Resolução da Assembleia da República nº 154/2011; nº 155/2011, nº 156/2011 e nº 

157/2011, respetivamente do PCP, PSD, PEV e CDS-PP, apelando e alertando a administração central 

para a necessidade da revisão do POPNA, através da promoção de um amplo debate público, da 

ponderação, na futura proposta, dos contributos das populações e entidades locais, da elaboração de 
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estudo que avalie os impactos económicos, sociais e ambientais das medidas restritivas implementadas 

nas condições de vida das populações locais, e ainda que preveja uma estratégia de desenvolvimento 

que permita o abandono progressivo da extração de inertes, assim como a recuperação destas áreas. -- 

 --------- Temos presente que os parques naturais existem e são geridos com a intenção de administrar 

recursos e criar dinâmicas de equilíbrio entre a vivência humana e o espaço envolvente que importa 

preservar e disciplinar. Este princípio é fundamental e determinante para a gestão do ecossistema dum 

determinado espaço, mas é inevitável que as populações que o integram sejam envolvidas na 

salvaguarda de um bem coletivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Sesimbra está interessada e disponível em participar na defesa deste parque porque as suas 

populações sentem que o seu dia-a-dia está intimamente ligado ao mar, enquanto fonte de riqueza e 

vetor estratégico para o seu desenvolvimento social, cultural e económico, porém a sua participação 

deve ocorrer desde já, e a realização desta sessão da assembleia municipal é uma demonstração do 

interesse que este assunto nos merece, associado ao reconhecimento publico que desejamos 

testemunhar acerca dos importantes contributos que os nossos convidados nos trouxeram – 

representantes do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Deputados da 

Assembleia da República e Especialistas na matéria - em complemento às preocupações que os 

representantes das organizações e entidades da comunidade sesimbrense nos apresentaram.   ----------- 

 --------- Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em sessão extraordinária em 11 

de julho de 2014, delibera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Solicitar ao Governo o início da revisão do POPNA, bem como a sua urgente finalização e a 

consideração clara das posições de todas as entidades locais envolvidas, considerando-se essencial que 

sejam tornados públicos todos os relatórios de avaliação realizados; ---------------------------------------------- 

 --------- 2. Solicitar ao Governo uma análise profunda do impacto do POPNA na pesca em Sesimbra, 

designadamente, a evolução das espécies residentes, das capturas, das embarcações em atividade e da 

população no ativo, bem como o impacto em outras atividades de grande potencial regional, 

nomeadamente de lazer e de turismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3. Solicitar reunião ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia bem como 

à Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local;  ----------------------------- 

 --------- 4. Dar conhecimento desta moção: -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ao Sr. Presidente da República; À Sra. Presidente da Assembleia da República; Ao Sr. Primeiro-

ministro; Ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia; Aos Grupos Parlamentares 

com assento na Assembleia da República; À Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Poder Local; Ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; Junta Metropolitana 
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de Lisboa; Câmara Municipal de Sesimbra, Câmara Municipal de Setúbal; Assembleia Municipal de 

Setúbal; Câmara Municipal de Palmela, Assembleia Municipal de Palmela; Assembleias e Juntas de 

Freguesia dos Municípios de Sesimbra, Setúbal e Palmela; Associação de Armadores de Pesca Artesanal 

Local do Centro e Sul; Sesibal; Sindicato do Setor das Pescas; Associação dos Comerciantes e Serviços do 

Distrito De Setúbal; Comunicação Social Local e Regional.” -----------------------------------------------------------  

 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sesimbra, 14 de julho de 2014. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 

 


