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Edital n.º 9/2017 - “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 segunda reunião da sessão ordinária de dezembro 

realizada no dia 20 de janeiro de 2017, tomou as seguintes deliberações: ---------------------------------------- 

 --------- Período de Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar pelo Falecimento do Dr. Mário Soares, e 

guardou um minuto de silêncio em sua memória, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

 --------- “MÁRIO SOARES -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Mário Alberto Nobre Lopes Soares é uma figura ímpar e inesquecível da História de Portugal, um 

combatente antifascista e um democrata convicto. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- Com o falecimento de Mário Soares, desaparece um dos maiores nomes da Democracia 

Portuguesa, Homem do 25 de Abril, que ocupou os mais altos cargos da República Portuguesa.  ---------- 

 --------- Antes e depois do 25 de Abril, na resistência à ditadura e a todas as formas de totalitarismo, e 

até ao fim da sua vida, Mário Soares foi sempre um incansável combatente pela Liberdade e pela 

Democracia e uma reconhecida personalidade dentro e fora do nosso país. -------------------------------------- 

 --------- Fundador e militante nº. 1 do Partido Socialista, é com certeza para o seu partido uma perda 

irremediável. Histórico líder, foi sempre a figura referencial do Partido, tendo sido seu secretário-geral 

até 1985, quando decide candidatar-se à Presidência da República, o zénite da sua extensa intervenção, 

iniciada ainda na década de 40 do século passado. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- Das candidaturas presidenciais de Norton de Matos e Humberto Delgado, onde foi figura ativa, à 

defesa de presos políticos nos tristemente célebres tribunais plenários e nas mais diversas modalidades 

da oposição democrática, Mário Soares foi sempre um adversário temido e temível pelo salazarismo e 

marcelismo, o que lhe custou a prisão, a deportação para São Tomé e, mais tarde, o exílio em França, 

entre 1970 e Abril de 1974.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Logo depois do 25 de Abril, embarcou no primeiro comboio com destino a Lisboa, que ficou 

conhecido como o Comboio da Liberdade, que chegou à capital portuguesa no dia 28 de Abril, sendo um 

dos primeiros exilados políticos a regressar a Portugal, na sequência da conquista da Liberdade. --------- 

 --------- Ministro dos Negócios Estrangeiros do I Governo Provisório, Mário Soares protagonizou ao longo 

do período revolucionário que se seguiu ao 25 de Abril várias batalhas contra todas as tentativas que 

pusessem em causa a Liberdade, a sua maior bandeira, constituindo-se, novamente, no maior garante 

da Democracia recém-adquirida, peça essencial no seu reconhecimento internacional. ----------------------- 
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 --------- Levou o Partido Socialista a grandes vitórias nas eleições para a Assembleia Constituinte e, 

depois da aprovação da Constituição, em Abril, nas primeiras eleições legislativas, em 1976. Mário 

Soares viria a ser o primeiro-ministro dos dois primeiros Governos constitucionais e voltaria a sê-lo no IX 

Governo, entre 1983 e 1985. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- É a Mário Soares que se deve também a entrada de Portugal para a Comunidade Económica 

Europeia (atual União Europeia). Foi dele o impulso para o pedido de adesão de Portugal à CEE, 

formalizado em 1977, e viria a ser ele a assinar a adesão no dia 12 de Julho de 1985, numa cerimónia no 

Mosteiro dos Jerónimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Em 1986, foi eleito Presidente da República, o primeiro civil a ser eleito depois do 25 de Abril. 

Numas das mais disputadas eleições presidenciais da nossa democracia, sob um clima político de grande 

antagonismo, Mário Soares anunciaria na noite da vitória a extinção da maioria que o elegeu, fazendo 

dos seus dois mandatos um exercício correspondente ao lema que enunciou na tomada de posse: “Servir 

Portugal, unir os portugueses”. A sua atuação presidencial valeu-lhe dos mais altos índices de 

popularidade e reconhecimento. O seu exercício do cargo, a leitura que fez dos poderes presidenciais e 

daquilo que designou como “magistratura de influência”, marcaria profundamente a forma como os 

portugueses passaram a olhar para a Presidência da República. ---------------------------------------------------- 

 --------- Foi ainda eleito deputado do Parlamento Europeu, em 1999. E, com 80 anos, Mário Soares 

voltaria a ser candidato à Presidência da República, em 2005, não tendo neste caso conseguido a 

eleição. Contudo, manteve uma permanente atenção e reflexão sobre a política portuguesa e mundial, 

traduzida em tomadas de posição que lhe valeram ainda em 2013 ser considerado pela Associação da 

Imprensa Estrangeira radicada no nosso país a personalidade do ano em Portugal. --------------------------- 

 --------- À sua família, bem como ao Partido Socialista, a Assembleia Municipal de Sesimbra, apresenta 

os mais sentidos votos de pesar.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Deputado Rui João Rodrigues prestou Declaração de Voto. ------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 12 votos a favor (11 CDU + 1 BE), 5 abstenções do PS e 3 votos 

contra (1 PSD/CDS-PP e 2 MSU) o Voto de Pesar sobre o Falecimento de Fidel Castro, e guardou um 

minuto de silêncio em sua memória: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “FIDEL CASTRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- No passado dia 25 de novembro, faleceu aos 90 anos de idade, Fidel Castro, histórico dirigente 

da revolução cubana, que exerceu funções como Primeiro-ministro, Presidente do Conselho de Estado e 

de Ministros da República de Cuba até 2008, tendo igualmente exercido funções como Primeiro 

Secretário do Partido Comunista de Cuba até 2011. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- Fidel Castro consagrou a sua vida aos ideais do progresso social e da paz, dirigindo a luta que 
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pôs fim à ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, em 1959, e mobilizando o povo cubano na construção 

de uma sociedade socialista, tendo enfrentado, desde 1962, o bloqueio económico, financeiro e 

comercial imposto pelos EUA ao seu país. Enquanto dirigente e estadista, tornou-se uma referência 

incontornável para os povos da América Latina e outros povos do mundo, sendo uma das personalidades 

marcantes da história das últimas décadas.  ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Fidel Castro foi uma personalidade cuja dimensão foi universalmente reconhecida pelos que 

partilham do seu ideal e projeto de construção de uma sociedade mais justa e solidária, mas também 

pelos mais diversos estadistas e dirigentes ao nível mundial. --------------------------------------------------------- 

 --------- Foi também um amigo do povo português, tendo-se empenhado no desenvolvimento das 

relações de cooperação e amizade entre Cuba e Portugal. A sua participação na Cimeira Ibero-americana 

realizada no Porto em 1998 foi uma expressão significativa dos laços de amizade e solidariedade que 

mantinha com o povo português.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- De Fidel Castro, respeitosamente chamado pelo povo cubano de “El Comandante”, ficará na 

memória a sua força e determinação, espirito de sacrifício e solidariedade para com o seu povo, e a frase 

de Che, que tantas vezes repetiu: “Asta lá vitória, siempre”! ---------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal, reunida em plenário, expressa ao povo cubano e às instituições 

da República de Cuba o seu pesar pelo falecimento de Fidel Castro e pelo momento de luto que 

atravessam, reafirmando as ligações de amizade que unem os dois povos dos dois lados do Atlântico.” - 

 --------- Os Grupos Municipais do PS, PSD/CDS-PP e MSU prestaram Declarações de Voto. ---------------- 

 --------- Aprovou, por maioria com 8 votos a favor (5 PS+1 PSD/CDS-PP+2 MSU), 1 voto contra do BE e 

12 abstenções da CDU a seguinte Saudação subordinado ao título “Jorge Moreira da Silva - Mais um 

Português numa Organização Internacional” ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Já tínhamos assistido á eleição por unanimidade e aclamação de António Guterres para 

Secretário-geral das Nações Unidas e muito bem. ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- Agora foi a vez do ex-ministro do Ambiente de Portugal Jorge Moreira da Silva, a ser nomeado 

diretor-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). -------------------- 

 --------- Apesar de a candidatura do Português ao cargo da OCDE ter sido individual, contou com o apoio 

do ministro do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros e com as diligências do embaixador Paulo Vizeu 

Pinheiro, representante de Portugal na organização. ------------------------------------------------------------------- 

 --------- O cargo de diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação é o nível de direção mais elevado da 

OCDE e reporta diretamente ao secretário-geral da organização. --------------------------------------------------- 

 --------- Jorge Moreira da Silva irá estar ligado nas políticas de desenvolvimento e cooperação, proteção 

ambiental e combate à pobreza. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Esta nomeação é mais uma prova da qualidade dos portugueses" e "motivo de júbilo" para 

Portugal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra saúda a nomeação do Português Jorge Moreira da 

Silva e deseja as maiores felicidades para o cargo que vai desempenhar.” ---------------------------------------- 

 --------- O Grupo Municipal da CDU prestou Declaração de Voto. -------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Congratulação com o título “António Guterres 

eleito novo Secretário-Geral da ONU”: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- “No passado dia 05 de outubro de 2016, o cidadão António Guterres venceu a última votação do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, para eleição do próximo secretário-geral 

daquela organização, tendo a cerimónia de tomada de posse ocorrido em 12 de dezembro último, com a 

presença do Presidente da República e do Primeiro-ministro de Portugal, prestando juramento sobre a 

Carta das Nações Unidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- No dia seguinte, num processo sem precedentes, o nome de António Guterres foi recomendado 

"por aclamação" para ser eleito secretário-geral da Organização das Nações Unidas pela AG, com um 

procedimento de seleção dos mais mediáticos de sempre, em que a ONU tentou trazer transparência a 

todo o processo, com audiências públicas, entrevistas e debates, o resultado não poderia ser melhor. --- 

 --------- A decisão dos 15 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi um momento histórico 

de rara demonstração de união, um sinal de apoio inequívoco em torno de um homem humilde, humano 

e trabalhador, António Guterres. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Num cenário difícil, um candidato oriundo de um país com pouco relevo externo, mas de grandes 

feitos registados na história da humanidade, esta foi sem dúvida uma vitória pessoal, mas também uma 

vitória coletiva, alicerçada no empenho da diplomacia portuguesa e de várias instituições públicas, bem 

como das diversas personalidades de todos os quadrantes político-partidários. --------------------------------- 

 --------- Dos candidatos conhecidos, era reconhecido a António Guterres um conjunto de inegáveis 

qualidades, detentor de enorme persistência e coragem, aliadas a uma vasta experiência internacional, 

em grande medida pelos diversos cargos que desempenhou em distintos contextos, mas em particular, 

como Alto-comissário para os Refugiados, em momentos dramáticos, no apoio e acompanhamento que 

prestou às populações em perigo nos diferentes cenários de guerra e perante diversas crises 

humanitárias, onde a cada instante tomou decisões complexas e de risco. --------------------------------------- 

 --------- António Guterres é de forma humilde, apenas um português que chegou merecidamente ao mais 

alto cargo diplomático internacional, não sendo um cargo do poder executivo, é reconhecidamente uma 

função de grande influência nas relações internacionais. -------------------------------------------------------------- 

 --------- A sua capacidade de entrega aos outros, a defesa intransigente de causas solidárias, a sua 
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vocação, a capacidade de inspirar os outros deve encher-nos de enorme orgulho, um verdadeiro cidadão 

do mundo, que muito prestigiará certamente Portugal e a ONU no exercício das suas novas funções.  --- 

 --------- A sua humildade, aliada à sua inteligência e sentido de justiça são importantes para um bom 

desempenho de António Guterres no cargo de secretário-geral da ONU na defesa dos mais desprotegidos 

e pobres, um defensor da paz num mundo com permanentes zonas de conflito.  ------------------------------- 

 --------- Por outro lado, a eleição do novo secretário-geral das Nações Unidas não só é um momento de 

afirmação de Portugal, mas também da Europa e de toda a Comunidade de Países de Língua Oficial 

Portuguesa, na certeza de que personifica a imagem de um interlocutor privilegiado e bem preparado 

para enfrentar a complexidade dos problemas do mundo.  ----------------------------------------------------------- 

 --------- Por todo o exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 20 de janeiro de 2017, 

congratula-se com a recomendação de António Guterres pelo Conselho de Segurança e posterior eleição 

pelos 193 membros da AG para secretário-geral das Nações Unidas, felicitando-o e fazendo votos de 

sucesso no desempenho das suas novas funções.” ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou por unanimidade a seguinte Saudação subordinada ao título “Negociação das quotas 

de pesca para 2017”: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- “O setor das pescas é uma das atividades de maior importância no Concelho de Sesimbra. Deste 

setor depende a sustentabilidade económica e social de elevado número de famílias, estejam elas 

ligadas diretamente às atividades de captura, comércio e transformação de pescado ou através de 

atividades conexas, mas de elevada relevância nas três Freguesias do Concelho, como é o caso do 

turismo e da restauração.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Apesar do reconhecimento da relevância local deste setor de atividade, é sabido que uma parte 

significativa das decisões estratégicas que o orientam se estabelece ao nível da Comissão Europeia, 

tendo como base a Política Comum de Pescas. Este é o caso da definição do nível de esforço de pesca de 

cada país membro e da fixação das quotas de captura das mais importantes espécies de pescado. ------- 

 --------- Nesse sentido, a defesa dos interesses nacionais e locais do setor junto das instituições europeias 

é de extrema importância, por forma a garantir a sustentabilidade económica e social das comunidades 

piscatórias, como é o caso de Sesimbra. Essa defesa apenas é possível com base numa sólida preparação 

e sustentação das posições assumidas pelos nossos representantes governamentais e num forte 

compromisso com os pescadores e armadores, que ao longo de anos se têm sujeitado a vários sacrifícios 

e restrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Foi nesse contexto que o Governo garantiu um aumento de 11% do conjunto das quotas de 

pesca para Portugal, na reunião do Conselho Europeu que decorreu a 12 e 13 de Dezembro último, em 

Bruxelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Como resultado dessa reunião, foi atingido um novo limite máximo de cerca de 121 mil 

toneladas de capturas de pescado, um nível que ultrapassa mesmo os valores de 2005, quando se 

haviam conseguido quotas num montante recorde de 116 mil toneladas. ---------------------------------------- 

 --------- Em termos de espécies, destaca-se o importante aumento das quotas de pesca de alguns peixes, 

como o tamboril com mais 54%, o aumento de 10% nas raias, de 5% no lagostim e sobretudo o atum 

rabilho com mais 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Outros aumentos relevantes de quota de pesca foram para a sarda que aumenta 14% e o 

verdinho, que aumenta cerca de 80%. Foi dada ainda possibilidade de pesca da raia curva, cuja 

reabertura foi conseguida no ano passado, com um aumento em 20%, ou sejam 14 toneladas. ------------ 

 --------- Foi ainda conseguido que a quota de pescada apenas seja reduzida em 5%, em vez dos 34% que 

eram inicialmente propostos pela Comissão Europeia, e muito acima das capturas médias nacionais do 

último triénio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Refira-se que, em termos de valores médios de primeira venda, o aumento de quotas de pesca 

agora obtidos representarão, se forem integralmente utilizadas pelo nosso setor das pescas, um 

aumento de cerca de 11 milhões de Euros face ao ano passado, atingindo um valor global de cerca de 

182 milhões de Euros.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ainda que se mantenham as preocupações quanto ao futuro das pescas, atendendo aos 

resultados alcançados nas negociações das quotas de pesca e às consequências positivas que os mesmos 

irão representar para o nosso Concelho, vem a Assembleia Municipal apresentar o seu reconhecimento 

pelo desempenho dos representantes governamentais e de todos os intervenientes, nomeadamente, 

pescadores e armadores, bem como restantes entidades do sector que ao longo do processo trabalham 

por uma maior aproximação às necessidades económicas, sociais e ambientais das pescas.” --------------- 

 --------- Os Grupos Municipais da CDU e do PSD/CDS-PP prestaram Declarações de Voto. ----------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade a seguinte Moção com o título “Pelo direito da população do 

concelho de Sesimbra ao transporte público e à mobilidade”: ----------------------------------------------------- 

 --------- “O passe Social Intermodal foi uma conquista de grande relevância social no Portugal do pós 25 

de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O seu efeito sentiu-se no enorme impacto na mobilidade alargada da população, melhorando o 

acesso aos transportes públicos e moderando os preços praticados. ----------------------------------------------- 

 --------- Contudo, temos assistido desde largos anos a esta data, que não foram tomadas as medidas 

adequadas à valorização do Passe Social, bem como a aumentos desproporcionais do seu custo face ao 

Salário Mínimo Nacional, bem como de uma expansão urbana que não foi acompanhada pela 

adequação quer da rede de transportes, quer da cobertura do passe social. ------------------------------------- 
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 --------- O sistema de bilhética da Área Metropolitana de Lisboa (AML) é hoje extremamente complexo, 

fruto de uma política que apostou na multiplicação de títulos (há mais de 2000 tipos de bilhetes e passes 

na AML) ao mesmo tempo que reduziu a oferta – horários e percursos - como condição para a contenção 

de preços, ao invés de privilegiar a intermodalidade e a atratividade do sistema. ------------------------------ 

 --------- O enfraquecimento do Passe Social Intermodal e da oferta dos transportes públicos é lesivo dos 

interesses das populações, dos concelhos e do país. ---------------------------------------------------------------------   

 --------- Uma oferta dispendiosa, deficitária e dominada pelos operadores privados (onde a oferta ainda 

é mais reduzida e a preços ainda mais elevados), constitui um estímulo ao transporte individual, com 

todas as consequências daqui decorrentes, nomeadamente ambientais. Situação que, por outro lado, é 

um fator de exclusão social de largas camadas da população que não podem recorrer ao transporte 

individual (idosos, trabalhadores precários, desempregados, crianças e jovens, etc.).  ------------------------- 

 --------- Os custos para os utentes com os transportes públicos são demasiado elevados, e sofreram um 

agravamento brutal nos últimos anos. Para ficarmos com uma ideia, são mais caros na Área 

Metropolitana de Lisboa do que na de Berlim, apesar da grande diferença para o salário mínimo alemão.

 --------- A agravar esta situação, acresce o facto dos utentes do concelho de Sesimbra, não serem 

abrangidos pelo passe social intermodal mesmo como este se constitui atualmente. Acresce a esta grave 

situação que a ligação de Lisboa por via-férrea efetuada pela Fertagus, não se encontra abrangida pelo 

Passe Social Intermodal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Uma política de transportes coerente, terá de ter em conta um número cada vez mais alargado 

de utentes. É necessário, pois, garantir um aumento direto da oferta, mas também que os utentes 

podem utilizar plenamente essa oferta, promovendo a mobilidade através do Passe Social Intermodal e 

da unificação do sistema de bilhética. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Há que tomar medidas urgentes que contrariem o ciclo vicioso constituído pelo aumento do 

preço e degradação do serviço, que resulta invariavelmente em nova perda de utentes e consequente 

aumento de custo e degradação do serviço. ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Os transportes públicos têm que ser atrativos e com preços que estimulem a sua utilização em 

detrimento do uso do transporte individual. ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Uma das questões centrais para o desenvolvimento de um verdadeiro sistema de transportes na 

AML é que o tarifário assente na plena intermodalidade do mesmo, integrando todos os operadores, 

modos de transporte e respetivos serviços no sistema. ----------------------------------------------------------------- 

 --------- Neste sentido, pretende-se, garantir que, com um mesmo passe intermodal ou um mesmo 

bilhete, se possa circular por toda a AML, adequando assim o passe intermodal social à realidade urbana 

atual, promovendo a atratividade do transporte Público e o crescimento dos utentes, com ganhos 
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evidentes para os próprios e para a sociedade.  -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Vários cálculos permitem demonstrar que essa opção fica mais barata também ao próprio 

Estado, pois o que se perde em receita para as empresas (ao reduzir os preços dos transportes públicos) 

compensa-se com o aumento do número de utentes, com a redução de importações de combustível e de 

automóveis, com a melhoria do ambiente e do ordenamento, com a redução dos custos com a saúde 

pública.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, considerando:  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- - A importância para a promoção do transporte público refletida nas legislativas em curso na 

Assembleia da República, para a criação de um Passe Social Intermodal que abranja toda a Área 

Metropolitana de Lisboa, e que junte todos os operadores e todas as carreiras, assegurando a plena 

cobertura de todos os concelhos desta área (Sesimbra incluída), pelo Passe Social Intermodal,  ------------ 

 --------- Os eleitos na Assembleia Municipal de Sesimbra -------------------------------------------------------------- 

 --------- a) - Afirmam o seu interesse e disponibilidade para aprofundar o tema da melhoria da rede e 

oferta de transportes públicos no concelho. Recomendam à Câmara Municipal de Sesimbra que promova 

o debate e a iniciativa pública relativa a esta temática no Concelho; ----------------------------------------------- 

 --------- b) - Manifestam o apoio a esta iniciativa pelas enormes vantagens que tem para a mobilidade a 

existência de um Passe Social Intermodal que cubra todos os operadores, todas as carreiras, toda a Área 

Metropolitana de Lisboa. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Rejeitou, por maioria, com 14 votos contra (13 CDU + 1 PSD/CDS-PP), 8 votos a favor (6 PS + 2 

MSU), e 1 abstenção do BE, a Moção subordinada ao título: “Pela igualdade de meios entre partidos 

políticos e movimentos independentes no processo eleitoral autárquico; pela alteração da Lei Eleitoral 

Autárquica” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por maioria, com 10 votos a favor (6 PS + 1 PSD/CDS-PP + 2 MSU + 1 BE) e 13 

abstenções da CDU, a seguinte Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra com o título 

“Iluminação pública da Quinta do Conde”: ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “A freguesia da Quinta do Conde aquando da mudança de horário de Verão para Inverno vive 

sempre um problema de iluminação pública. ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Não obstante as diversas reclamações dos moradores das diversas artérias desta freguesia junto 

da Câmara Municipal de Sesimbra o problema continua. -------------------------------------------------------------- 

 --------- A referida iluminação é apagada neste período de Inverno entre as 6h30 e as 7 horas da manhã.

 --------- Atendendo que nesse período ainda é de noite, origina uma insegurança aos quinta condenses 

que a essa hora começam a deslocar-se para os seus trabalhos. ---------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, atenta aos problemas dos munícipes daquela 
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freguesia, recomenda à Câmara Municipal de Sesimbra intervenção junto da entidade competente para 

que esta situação seja revista com carater de urgente.” --------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou por unanimidade a Moção com o título “Pela construção de Escola Secundária na 

Quinta do Conde” que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “É reconhecido por todos os intervenientes no processo educativo dos jovens da freguesia da 

Quinta do Conde, que a rede escolar nesta freguesia não foi acompanhada pela construção de 

equipamentos escolares para responder as necessidades desta população, nomeadamente ao nível do 

ensino secundário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A população da Quinta do Conde conhecedora deste facto fez chegar a Assembleia da Republica 

uma petição com mais de cinco mil assinaturas, que originou a sua discussão em plenário do referido 

órgão legislativo, e que por unanimidade deu origem a Resolução da Assembleia da Republica nº 

52/2016, de 12 de Fevereiro de 2016, em que se “ recomenda ao governo que dê prioridade a construção 

de uma escola secundária na Quinta do Peru, freguesia da Quinta do Conde.” ---------------------------------- 

 --------- A não inclusão em orçamento de estado para o ano de 2017, por parte do atual governo de 

nenhuma referência relativa a este equipamento tão essencial para o concelho de Sesimbra é contrária 

ao preconizado pela Assembleia da Republica em 12 de Fevereiro de 2016 quando aprovou a resolução 

nº 52/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Perante esta realidade a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 20 de Fevereiro de 2017 

delibera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Reafirmar o seu apoio á população da Quinta do Conde, na sua justa revindicação para a 

construção da escola secundária na Quinta do Peru; -------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2. Reafirmar junto do Ministério da Educação da necessidade da construção da escola 

secundária na Quinta do Conde, de forma a colmatar esta necessidade no concelhio de Sesimbra; ------ 3. 

Solicitar reunião ao Ministro da Educação. -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento a: Ministro da Educação; Presidente da Assembleia da Republica; Comissão 

parlamentar de educação e ciência da Assembleia da Republica; Grupos Parlamentares da Assembleia 

da Republica; Juntas e Assembleias de freguesia do concelho de Sesimbra; Camara Municipal de 

Sesimbra; Diretores de Agrupamentos de Escola do concelho de Sesimbra; Associações de Pais e 

Encarregados de Educação do concelho de Sesimbra; Associações de Estudantes do concelho de 

Sesimbra; Comunicação social regional e local.” ------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Grupo Municipal do PS prestou Declaração de Voto. ---------------------------------------------------- 

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

 --------- Neste período não interveio qualquer Cidadão.  --------------------------------------------------------------- 
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 --------- Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 6º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Apreciação da Atividade Municipal 

 --------- Sobre este assunto foram feitas avaliações sobre a atividade municipal e solicitados 

esclarecimentos à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 7º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Contrato de Concessão de Energia Elétrica em Baixa Tensão - Protocolo Celebrado entre o 

Município de Sesimbra e a EDP, Distribuição - Alteração ao Anexo; ---------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a alteração do Anexo do Protocolo a celebrar entre o Município de Sesimbra e a EDP, 

Distribuição - Energia, S.A., já transcrito na ata aprovada em minuta da reunião da Câmara Municipal de 

Sesimbra de 26 de Outubro de 2016, respeitante ao Contrato de Concessão de Energia Elétrica em Baixa 

Tensão na área do Município de Sesimbra. --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 8º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Concessão da exploração e gestão, em regime de concessão de serviço público, de lugares e 

parques de estacionamento pago na via pública da Vila de Sesimbra – modificação objetiva – 

reposição do equilíbrio financeiro – prorrogação do prazo de vigência; -----------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a prorrogação do prazo de vigência por 4 anos, do contrato celebrado com a Empark II – 

Gestão e Exploração de Estacionamentos, S.A., de Concessão da Exploração e Gestão, em regime de 

Concessão de Serviço Público, de lugares e parques de estacionamento pago na via pública da Vila de 

Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 9º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Projeto da 14.ª assembleia municipal de jovens / 10.º Concurso “As cores da Cidadania” --------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Comissão de Lideres dos 

Grupos Municipais, aprovar o Projeto da 14ª assembleia municipal de jovens bem como o 10º Concurso 

“As cores da Cidadania”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 10º Ponto da Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Projeto da 2ª Edição “Promoção da Cidadania entre os Jovens /JOVEM ATIVO - SABER, AGIR 

PARA …. INTERVIR!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Comissão de Lideres dos 

Grupos Municipais, aprovar Projeto da 2ª Edição “Promoção da Cidadania entre os Jovens /JOVEM 

ATIVO - SABER, AGIR PARA …. INTERVIR!”. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

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

Sesimbra, 23 de janeiro de 2017. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


