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C.M.B. Mod. 02.02 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO BARREIRO REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2011 

- REUNIÃO Nº 20/2011 –  

 

 

AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE, 

NO SALÃO NOBRE, sito no 1º andar do Edifício dos Paços do Concelho, 

na Rua Miguel Bombarda, S/nº, NA FREGUESIA E CONCELHO DO BARREIRO, 

TEVE INÍCIO PELAS DEZASSETE HORAS E QUARENTA E NOVE MINUTOS A 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO SOB A 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE CARLOS HUMBERTO PALÁCIOS PINHEIRO 

DE CARVALHO, ESTANDO PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES VEREADORES: 

REGINA CÉLIA GONÇALVES AGOSTINHO JANEIRO, RUI PEDRO GASPAR LOPO, 

CARLOS ALBERTO MOREIRA, MÓNICA ALEXANDRA SALVADOR DUARTE (Em 

substituição da Senhora Vereadora Sofia Amaro Martins), JOSÉ NUNO 

DA CÂMARA SANTA CLARA GOMES, AMÍLCAR DOS SANTOS ROMANO, ZÉLIA LEAL 

DA SILVA E NUNO MIGUEL SOARES BANZA. -----------------------------

------------------------------------------------------------------ 

FOI A MESMA SECRETARIADA PELA ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, ANA PAULA MONTEIRO, QUE REDIGE E SUBSCREVE 

ESTA ACTA. ------------------------------------------------------- 

 

- ANTES DA ORDEM DO DIA – 
 

O Senhor Presidente deu início à reunião explicou a metodologia 

das reuniões públicas e cumprimentou os presentes. --------------- 

Pergunta aos Senhores Vereadores se tem propostas para 

apresentar no período antes da ordem do dia. ----------------- 

Informa que o Vereador Rui Lopo entregou uma proposta de 

Resolução sobre o Arco Ribeirinho Sul, proposta por si e pelo 

senhor Presidente, e será apresentada no fim do período 

“Antes da Ordem do Dia”. 
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O Senhor Vereador Nuno Banza – Cumprimenta os presentes e os 

que estão a ver e ouvir em suas casas. 

Informa que na semana passada terminaram os campos de férias 

de Verão da Mata Nacional da Machada onde participaram mais 

de cem jovens entre os seis e os doze anos e a avaliação que 

será publicada oportunamente é muito positiva. 

Hoje terminou o período de consulta pública do projecto VAMOS 

– Voluntariado Ambiental Municipal, e não houve prenuncias. O 

projecto virá novamente à câmara e posteriormente será 

proposto à Assembleia Municipal. Em relação ao projecto 

VAMOS, há um contacto com a bolsa de voluntariado, que é uma 

iniciativa de âmbito Nacional onde são divulgadas as 

diferentes iniciativas de voluntariado das diferentes 

entidades que promovem acções de voluntariado, e vai propor 

logo que esteja concluído o procedimento, para que o projecto 

VAMOS se associe à bolsa de voluntariado. 

Foi com agrado que registou que a Mata Nacional da Machada, 

foi limpa, no âmbito dos fogos pela autoridade Florestal 

Nacional, o que é uma questão de relevo. 

Está a fechar o programa da conferência sobre as áreas 

protegidas locais, nos próximos dias 20 e 21 de Outubro e 

oportunamente será divulgado.-------------------------------- 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Cumprimenta os presentes e os 

que estão a ver em casa e coloca duas questões. 

Uma que tem que ver com um assunto, várias vezes referido e 

que motivou uma proposta por parte dos vereadores do Partido 

Socialista, mas que não foi aceite, e que se precisa agora de 

fazer um ponto de situação. Trata-se da proposta feita à 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

C.M.B. Mod. 02.02 

3 

 

alguns meses sobre a existência de oficinas domiciliárias e a 

necessidade dessas oficinas domiciliárias neste momento 

tornaram-se prementes. A necessidade de ajudar a realizar 

pequenas obras ou pequenos ajustes em casa de algumas pessoas 

que necessitem desse apoio, nomeadamente os de mais idade. A 

proposta não foi aceite porque seria o CLASB, que deveria 

pronunciar-se sobre a necessidade e a premência dessa 

proposta, mas como até agora não teve mais nenhuma informação 

e como mantém a ideia da necessidade dessa proposta, volta a 

trazê-la hoje aqui e gostaria de ouvir o que é que o CLASB, 

disse sobre as oficinas domiciliárias e em que prioridade é 

que este assunto se encontra nessa organização. 

Outra questão é a da existência ou não da elaboração de um 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e de Infracções 

Conexas, que não sendo uma obrigatoriedade de todos os 

municípios terem esse plano, parece-lhe que é importante, 

atendendo à necessidade de os cidadãos conhecerem o que é que 

as câmaras têm para poder utilizar e para perceberem qual é 

nesta altura, em que se fala tanto de corrupção e de 

infracções. Uma vez que já foi aprovado um Decreto-Lei em 

2009 e que já existem em algumas câmaras municipais, gostava 

de saber se a Câmara Municipal do Barreiro já tem e se eles é 

que não conhecem ou se já se está a fazer algum trabalho à 

volta desse assunto.----------------------------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Dá as boas tardes a todos e 

refere um conjunto de acontecimentos no seu período de 

férias. 
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O incêndio na Quimiparque e os impactos que isso cria. As 

festas do Barreiro, em que só pode participar na abertura e 

tomou conhecimento pela imprensa da intervenção da ASAE e daí 

a sua reflexão critica em relação à câmara para que 

determinados procedimentos comecem a ser assegurados. Não vê 

razão nenhuma para que alguns desses procedimentos não tenham 

sido feitos, porque nem implicam custos assim tão 

significativos e de certa maneira este ambiente de festa deve 

de ser gerido num ambiente o mais tranquilo e o mais pacífico 

possível e qualquer intervenção do exterior acaba sempre por 

penalizar os seus objectivos. 

Ficou preocupado quando leu uma entrevista do ex-vereador 

Bruno Vitorino, a fazer críticas, que de certa maneira não as 

conseguiu perceber sobretudo vindas de quem foi um actor 

principal enquanto vereador com mandato na legislatura 

anterior. Ele não se referia apenas a estes dois anos de 

mandato, referia-se também a esses quatro anos do mandato 

anterior e causou-lhe alguma preocupação pela forma como se 

pretende continuar a fazer política, cuspindo no prato em que 

se come a sopa. Ficou também com uma preocupação em relação 

ao Vereador do PSD neste momento. Questiona-o, como é que se 

revê neste momento enquanto Vereador também a tempo inteiro, 

neste quadro de crítica, em que o vereador Amilcar, tem 

alguma dificuldade em qualificar e acrescenta que para os 

Barreirenses esta não é a melhor forma de fazer politica e de 

se afirmar o que se defende para o Concelho e para a Cidade 

Esta sua grande preocupação vai dirigida ao Presidente da 

Câmara, por ser também co-responsável pelos processos que se 
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geram e se desenvolvem e que permitem este tipo de postura, 

que não defende. 

Em relação ao custo das Festas não teve informação. Recebeu o 

valor das empresas que se associaram mas gostava de ter 

conhecimento dos valores, nomeadamente daqueles que são mais 

significativos na área da contratação dos espectáculos e 

assim ficava com a ideia do valor global do custo das festas. 

Não gostou de observar a afirmação do Vereador Rui Lopo, 

relativamente ao aumento dos transportes nos TCB´s, que 

justificou os aumentos aprovados em câmara quase num quadro 

de obrigatoriedade pelos enquadramentos legislativos e pelas 

dificuldades financeiras. Mas havendo também um quadro de 

gestão dos próprios TCB´s, tem que começar a aferir. 

Os TCB´s não são diferentes dos outros transportes públicos. 

Estas medidas de aumento são fortemente penalizadoras para as 

famílias que os utilizam. Não vale a pena se desculparem com 

terceiros. Cada vez tem que se ser o mais objectivo possível, 

não só nas apreciações que fazem relativamente às decisões 

que tomam e que tem uma carga política. Não devem escamotear 

as suas responsabilidades naquilo que lhes diz respeito. 

Quer deixar um pedido ao Presidente, no que diz respeito a um 

reforço da informação, da troca de opiniões e de informação 

sobre um conjunto de dossiers, nomeadamente aqueles que 

acabam por ser mais difíceis de assumirem e de poderem também 

tomar as decisões que se tornem mais pertinentes e 

necessárias. O pedido de informações feito por parte dos 

Vereadores pode ser respondido de forma o mais célere 

possível. 
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Vai iniciar-se um ciclo independentemente de ser estar a 

entrar no 4º trimestre. Não considera a gestão apenas em anos 

civis. Há um conjunto de procedimentos que merecem uma 

reflexão e o reajustamento necessário no sentido de reforçar 

a informação. O acesso e o aprofundamento de um conjunto de 

dossiers mais complexos e que exigem medidas decisivas e com 

isso consolidarem uma estratégia por parte da Câmara 

Municipal, relativamente aos problemas que se vão avolumar. 

Não deixa de reforçar posições que já tinham sido tomadas 

anteriormente.----------------------------------------------- 

Senhor Vereador Rui Lopo – Dá as boas tardes a todos. Apraz-

lhe sublinhar o fato do senhor Vereador Amilcar, durante as 

férias ter reflectido sobre os TCB`s. A revisão tarifária já 

foi quase há um mês aprovada em câmara. Esteve a reflectir e 

ainda bem, diz que seria bom que o fizesse sobre todos os 

assuntos trazidos a câmara. Contudo não se pode esquecer que 

a alteração tarifária tem um enquadramento legal, não só de 

legislação e dado não só pelo actual governo, como pelo 

governo anterior. Todas as alterações tarifárias que conhece 

foram em linha com os momentos, em que os diferentes governos 

aprovaram alterações para os passes intermodais. 

Nesta linha a câmara decide tipicamente alterar os tarifários 

dos transportes. Mas reconhecendo que esse enquadramento não 

reconhece, quer do Governo anterior quer do actual governo, a 

tipologia que é feita pelos Transportes Coletivos do 

Barreiro. Não conhecem as características que têm e o fato de 

não terem indemnizações compensatórias, nem uma justa 

repartição do valor dos passes intermodais. É uma medida de 

gestão que está balizada pelo enquadramento que lhes é dado 
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pela administração central, o não reconhecimento e a não 

compensação por défice tarifário, nem por uma correta 

repartição do valor dos títulos, que os penaliza a todos e em 

particular aos utentes. Penaliza-os enquanto câmara que gere 

os transportes e que se reflete em parte no valor do custo da 

viagem. 

No âmbito do VII programa quadro e com um conjunto de 

parcerias que os TCB`s já tinham no âmbito de uma outra 

candidatura que era o carro elétrico do Picasso, com a 

universidade de PISA, e com um conjunto de entidades 

candidataram-se a um projeto de um carro de transporte 

logístico urbano e essa candidatura foi aceite. No caso 

concreto dos TCB`s o seu envolvimento é técnico-logístico e 

depois da apresentação do projeto propriamente dito a ser 

concretizado aqui no Barreiro, cabe neste caso aos TCB`s uma 

verba de cerca de 65 mil euros para uma verba total, no que 

diz respeito à sua componente de cerca de mil euros na 

candidatura. 

Formalmente no passado dia 4 de Agosto a Administração da 

Região hídrica a ARH, aprovou o projecto de concessão das 

baias de retenção da Penalva. Do ponto de vista formal está 

aprovado pela entidade que autoriza a execução destas obras, 

que esta estrutura hídrica seja implementada no terreno 

viabilizando todo o processo de reconversão das quatro AUGIS 

da Penalva, o que é um passo de gigante. Neste caso concreto 

não era possível o processo de reconversão avançar sem isto 

estar formalmente aprovado. Recorda que constituíram com um 

conjunto de particulares também interessados naquele 

território uma associação, com fins específicos para a 
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construção destas bacias e na prática aquilo que se preparam 

para submeter aos serviços da câmara é agora o licenciamento 

destas obras para que o processo de reconversão possa 

avançar.----------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Carlos Moreira – Apresenta os seus 

cumprimentos a todos os presentes. 

À questão colocada pela Vereadora Zélia e que tem que ver com 

o Plano de Gestão de riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

A Câmara Municipal do Barreiro é das poucas que cumpriu as 

datas, foi apresentado ao executivo e foi enviado ao Tribunal 

de Contas no dia 30 de Dezembro de 2009, também foi enviado 

para o conselho da Prevenção da Corrupção e neste momento, 

novecentas e sessenta e três entidades já apresentaram. Foram 

dos que cumpriram os prazos, o plano foi dado aos senhores 

vereadores e terá todo o prazer de redistribuir. Pensa que 

inclusivamente foi distribuído por e-mail, mas foi certamente 

entregue em papel. Acrescenta que quem fez o primeiro está 

neste momento a refazer o que existe e que é o Gabinete de 

Auditoria e Acompanhamento. Está a fazer a sua revisão porque 

se tratam de processos em constante mudança e os riscos vão 

se alterando com o tempo.------------------------------------ 

Senhora Vereadora Mónica Duarte – Cumprimenta os presentes e 

faz referência que logo que possível serão apresentadas as 

contas das festas do Barreiro. Faz uma retificação sobre uma 

entrevista que tinha dado para o jornal em que falou com o 

coordenador das festas na altura em que dizia que os custos 

para a câmara municipal eram cerca de setenta e cinco mil 

euros, mas agora pode confirmar que os custos para a câmara 
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municipal ficaram abaixo dos setenta mil euros. Na altura 

ainda não tinha todas as receitas contabilizadas, mas 

entretanto fará chegar a todos os valores referentes às 

festas.------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Agradece que o Vereador 

Carlos Moreira reenvie os documentos sobre o Plano de Gestão 

de riscos de Corrupção e Infrações Conexas, para poderem 

fazer a sua análise. 

Relativamente às festas do Barreiro, coloca mais uma questão 

que tem que ver com as entidades que acabaram por participar 

nas festas, porque não tem uma listagem com os ocupantes da 

MEI e se essa participação se traduziu nas expectativas que a 

câmara tinha. Se os presentes eram quem se esperava que 

tivesse e se isso denota de alguma maneira o sentimento das 

entidades e das áreas mais empresariais do Concelho.--------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – O Vereador Rui Lopo não lhe 

respondeu à questão colocada, porque a questão principal é 

que em termos de câmara não se podem justificar nem 

desculpabilizar com terceiros relativamente às decisões que 

tomam, porque se não houvesse esta legislação também teriam 

que tomar estas decisões. Não vão justificar o que fazem por 

indução de processos obrigatórios do governo central, seja 

ele qual for.  

Coloca uma questão ao Vereador Carlos Moreira relativamente 

às portarias. Já lhe tinha manifestado algumas dúvidas e se 

fosse possível, ainda antes da medida entrar em vigor, poder 

ajuizar melhor alguns dos espaços da autarquia, que lhe 

pareceu no seu entendimento que merecerem um cuidado especial 
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e estas questões não têm que ver com um aumento de custos nem 

com aumento da despesa, tem a ver com a gestão dos próprios 

recursos e ai poder-se ver de uma forma um pouco mais 

equilibrada, mais de acordo com as expectativas dos próprios 

trabalhadores e também do funcionamento da câmara. Entrando 

em vigor amanhã pede à câmara que tenha a recetividade de 

reavaliar.--------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Mónica Duarte – Em relação à MEI, que este 

ano foi uma das mais-valias das festas do Barreiro. Pela sua 

acessibilidade, tiveram uma especial preocupação em relação à 

circulação entre os espaços e até no sentido de tornar o 

espaço mais agradável. Relativamente à listagem de 

participantes e apesar de ter sido divulgada no programa das 

festas, poderá fazer chegar uma listagem com as empresas e as 

instituições que estiveram a participar no local. Conseguiu-

se juntar novas empresas de jovens empreendedores, como por 

exemplo uma empresa de arquitetos que se estão a lançar agora 

e também um conjunto de empresas de diferentes áreas. 

Quer salientar que das instituições de solidariedade ou que 

desenvolvem alguns projetos nessa área, também lá tiveram 

oportunidade de divulgar o seu trabalho e faz referência que 

houveram empresas que fizeram questão de estar representadas 

de uma outra forma, noutras áreas, até pela ligação que tem 

com o público-alvo, com quem querem trabalhar, como é o caso 

do espaço criança, desporto e juventude. Da auscultação que 

foi fazendo todos os dias no recinto concluiu que se teve uma 

boa recetividade e o balanço que faz é positivo em relação à 

MEI.--------------------------------------------------------- 
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Senhora Vereadora Zélia Silva – Ficam então a aguardar a 

listagem. Estão a pedi-la porque há algumas entidades que ou 

estavam noutro lugar e não se aperceberam onde é que eles 

estavam ou se não estavam de todo e isso pode querer 

significar alguma coisa. Era esse tipo de análise e de 

abordagem que gostariam de fazer.---------------------------- 

Senhor Vereador Rui Lopo – Diz ao Vereador Amilcar que 

branquear e desculpar, tipicamente não estão no seu léxico, 

mas já estão habituados nas últimas sessões de câmara a estes 

apelos à responsabilidade por parte do partido socialista, 

mas pede-lhe que se explique, então porque é que se 

abstiveram. ------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Regina Janeiro – Cumprimenta os presentes. 

Há cinco anos que a delegação de saúde acompanha a câmara na 

montagem das tasquinhas. As tasquinhas que hoje se alugam, 

são sensivelmente o dobro do preço daquelas que se alugavam 

anteriormente, para se responder a todas as necessidades. Na 

visita que a delegação de saúde fez em conjunto com a câmara 

é dada formação a quem ocupa as tasquinhas. Naturalmente que 

não pensa, que o Vereador Amilcar ache que se irá dar 

formação àqueles que tem reloutes e que fazem disso a sua 

vida e a sua profissão. A câmara assume as suas 

responsabilidades com aquilo que são as suas 

responsabilidades diretas ou seja os utentes que estão nas 

tasquinhas e por esse motivo não lhe parece justa a forma 

como o senhor vereador Amilcar colocou a questão. 

Sobre a questão das oficinas solidárias, assumiu aqui um 

compromisso que cumpriu. Levou o assunto ao núcleo executivo, 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

C.M.B. Mod. 02.02 

12 

 

onde reuniram duas vezes e a conclusão do núcleo executivo 

foi a de que se criaria um grupo mais restrito em colaboração 

com as Juntas de Freguesia para acompanharem e até para se 

uniformizarem atuações. Há algumas reservas, mas o assunto 

não foi abandonado nem esquecido, ainda não se conseguiu 

unanimidade para se implementar a ideia. Já existem ideias 

parecidas em duas freguesias do concelho, mas qualquer uma 

delas são em modelos diferentes.----------------------------- 

Senhor Presidente – Solicitou uma reunião ao senhor primeiro-

ministro Dr. Pedro Passos Coelho, a propósito entre outros 

assuntos da Terceira Travessia do Tejo, do Arco Ribeirinho e 

de Fundos Comunitários. Solicitou uma reunião ao ministro da 

economia e do emprego a propósito da Terceira Travessia, do 

prolongamento do IC 21, do Metro Sul do Tejo, dos Transportes 

Colectivos e mais recentemente sublinhou e reforçou um pedido 

de reunião conjunto entre as câmaras do Barreiro, Almada e 

Seixal com este senhor ministro a propósito das questões do 

Baixo Tejo e da Ponte Barreiro-Seixal. 

Fruto também de um pedido de reunião já há algumas semanas 

atrás, talvez há um mês e meio, esteve reunido com a senhora 

ministra da agricultura e do ambiente. Foi em dias 

subsequentes à decisão sobre o Arco Ribeirinho Sul, o 

fundamental da conversa com a senhora ministra é público, 

porque o transmitiu publicamente, conforme havia combinado 

com a senhora ministra, de que iria fazê-lo. 

Hoje houve uma acção de trabalhadores no Barreiro, onde se 

deslocaram à câmara e entregaram um documento em que grosso 

modo a resolução diz apoiar as propostas da CGTP, já 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

C.M.B. Mod. 02.02 

13 

 

apresentadas ao governo, exige as medidas necessárias e 

adequadas para a manutenção das oficinas da EMEF no Barreiro 

e exige do governo medidas e decisões que garantam a 

continuidade dos projetos e obras no concelho, 

particularmente a propósito da Quimiparque, da construção da 

Ponte Barreiro-Chelas e do IC13. 

Relativamente à presença da ASAE nas festas do Barreiro, teve 

a oportunidade de falar com a responsável. Entende com 

naturalidade, porque eles fazem-no pontualmente e de forma 

rotativa, visitas às festas de verão. Desta vez calhou às 

festas do Barreiro. Não lhe pareceu que houvesse problemas de 

grande monta. São os problemas normais nestas matérias. De 

fato ele próprio e porque a acção tinha um certo aparato, 

ficou um pouco incomodado, mas são as questões normais destas 

coisas, não lhe parece que valorizar este aspeto, seja bom 

para a atividade da ASAE, seja bom para as festas e seja bom 

para a câmara. Globalmente as festas correram bem e isto é 

que é de valorizar. Acrescenta que os que tiveram presentes 

na Mostra Empresarial e Institucional, do ponto de vista 

quantitativo são sensivelmente os mesmos que no ano anterior. 

Relativamente às afirmações do deputado municipal Bruno 

Vitorino e apenas em relação ao comentário que o vereador 

Amilcar fez, diz lhe que tem sido sua postura desde que tem 

sido Presidente de Câmara, não responder a intervenções 

públicas dos partidos ou dos seus representantes, salvo em 

situações muito particulares e excecionais, é essa a postura 

que pretende continuar a manter. 

Foi uma opção política gerir com todos. Houve os que 

aceitaram e houve os que não aceitaram. 
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A troca de informações sobre alguns dossiers tem dois 

sentidos, não têm só um. 

Sobre as portarias, gostaria se houvesse acordo de não 

discutir essa questão publicamente. 

E pergunta se há mais algum senhor Vereador que queira 

colocar mais alguma questão, antes da discussão do documento. 

 

Seguidamente foi informada a Câmara Municipal dos processos 

aprovados pela Divisão de Gestão Urbana e Licenciamento no período 

de 21/06/2011 a 21/08/2011. Documento inserto no final da acta 

como Anexo “A”.--------------------------------------------------- 

 

 

Antes da ordem do dia, e, de acordo com o artigo 83º da Lei Nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, foram ainda apresentados os seguintes 

documentos: 

 

 

1 – RESOLUÇÃO - ARCO RIBEIRINHO SUL – PROJECTO DE 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS 
 

Proposta N.º 38/2011/RL 

Proveniência: Vereador Rui Lopo 

 

A preocupante situação económica e financeira do país tem sido um dos 

argumentos para suspender e reequacionar projectos estruturantes, de 

grande importância para o país, para a Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), para a região de Setúbal e para o Barreiro. São exemplos mais 

prementes, o Novo Aeroporto de Lisboa, a Terceira Travessia do Tejo (TTT) 

e mais recentemente o cancelamento da concretização de um conjunto de 

troços da concessão rodoviária do Baixo Tejo e a anunciada extinção da 

sociedade Arco Ribeirinho Sul (ARS). 

No Barreiro é opinião consensual que a reabilitação dos territórios da 

Quimiparque representa para o desenvolvimento futuro do concelho uma 
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oportunidade para se renovar para crescer, para criar emprego e gerar 

riqueza, num concelho que tem como tradição o trabalho, o saber fazer. 

A autarquia tem trabalhado com perseverança na procura de soluções para o 

desenvolvimento do projecto em articulação com múltiplas entidades 

públicas e privadas, nas diferentes fases e modelos de gestão, até aqui, 

encontrados para o território. A extinção anunciada da sociedade Arco 

Ribeirinho Sul e o futuro modelo de gestão que venha a ser encontrado, 

não podem condicionar o trabalho já desenvolvido, de definição de uma 

visão estratégica e de elaboração muito avançada do Plano de Urbanização 

da Quimiparque e Áreas Envolventes (PUQAE), mesmo que o prazo previsto 

para a sua execução seja agora revisto para um futuro mais alargado. 

Reconhecendo-se o seu potencial de auto-regeneração (atractividade e 

potencial de geração de receita / capacidade de investimento) promovido 

particularmente pela sua dimensão e localização no concelho, face a 

Lisboa, à região de Setúbal e à AML, a reabilitação deste território não 

pode dispensar o acompanhamento por parte de outros investimentos da 

Administração Central sobretudo os que complementam a atractividade para 

a actividade económica, em particular aquela que for geradora de novos 

postos de trabalho. São neste campo preponderantes os investimentos que 

fomentem a mobilidade, internacional, nacional e inter-regional nos 

diferentes modos de transporte, fluvial, rodoviário, ferroviário pesado e 

ligeiro, assumindo neste campo um papel determinante a TTT no traçado 

Barreiro – Chelas com as três componentes (alta-velocidade, ferrovia 

pesada e rodovia) ainda que, fruto do cenário financeiro que vivemos, 

obrigue a um eventual faseamento da sua concretização. 

Desta forma considera a câmara municipal do Barreiro, reunida em sessão 

pública, no dia 31 de Agosto de 2011: 

 Que o ARS, em particular a reabilitação dos territórios da 

Margueira em Almada, da Siderurgia no Seixal e da Quimiparque, no 

Barreiro, desempenha um importante papel para o desenvolvimento do 

pais, da região e do concelho, particularmente em momentos de 

dificuldade económica, os seus objectivos estratégicos de procura e 

fixação de actividade económica geradora de mais empregabilidade e 

simultaneamente inovadora, ligada a novas áreas do saber, das artes 

e da cultura, procurando ser uma referência na requalificação 

urbanística e ambiental, consiga desta forma gerar as 

externalidades positivas que em escala ajudem, não só a reforçar a 

competitividade da AML em relação a outras capitais europeias, mas 

do próprio pais, que se quer exportador, enquanto porta atlântica 

da Europa.   

 Indispensável que se mantenham os objectivos preconizados, nos mais 

diferentes documentos estratégicos, para a reabilitação do 

território da Quimiparque (instalação de plataforma de serviços 

internacionais, logística ligeira e/ou portuária, promover e 

valorizar a coerência e a consolidação da malha urbana em torno de 

grandes eixos multimodais, reequilibrar as duas margens do Tejo nos 

usos e funções – mesmo as funções públicas de serviços, 

requalificação urbana da cidade que dinamizem as dinâmicas de 

cidade e à mobilidade criando condições para a localização de 
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projectos ancora / estruturantes que se justifiquem, entre outros), 

em particular a aprovação e concretização do Plano de Urbanização, 

instrumento amplamente concertado entre os diferentes parceiros 

envolvidos no processo (Administração do Porto de Lisboa, CCDR-LVT, 

REFER, CP, Estradas de Portugal, Parque Expo, ARH, APA, Soflusa e 

Metro Transportes Sul) 

 Que é indispensável envolver e articular as competências das 

diferentes entidades envolvidas nestes processos, em particular da 

autarquia do Barreiro, à qual cabe as opções de definição de usos e 

funções no seu território, e que em última instância é a sede de 

licenciamento de operações urbanísticas, sendo de igual 

importância, que se encontre uma solução eficaz de gestão do 

projecto, nas vertentes de promoção, negociação e execução dos 

projectos.  

 Que se deve manter o princípio da auto-sustentabilidade financeira, 

devendo ser os resultados da alienação do património do estado no 

território da Quimiparque e dos respectivos processos urbanísticos, 

a gerar o fundamental da liquidez necessária para a reabilitação do 

território.  

 Consideram que apesar de redefinida a sua calendarização, os 

projectos estruturantes que fomentam a mobilidade multimodal não 

podem ser abandonados, entre os quais a TTT e a Ligação 

Barreiro/Seixal, sob pena de reduzirem a atractividade endógena do 

território e localização futura de actividade geradora de riqueza e 

emprego e consequente a reabilitação do território, em linha com os 

seus desígnios estratégicos associados à actividade económica, 

afectando negativamente, desta forma, a valorização patrimonial dos 

activos do Estado. 

 Que é dever do Ministério do Ambiente, através do Agrupamento 

Complementar de Empresas - ACE (Empresa Geral da Fomento e Baia do 

Tejo), dar continuidade aos processos de descontaminação e 

remediação ambiental do território. 

 Que a entidade gestora dos terrenos, Baia do Tejo, conjuntamente 

com a CMB e outros parceiros devem continuar a procurar resolver 

questões pontuais e de curto prazo com que o Parque Empresarial se 

debate. 

 Que se deve dar conhecimento deste documento ao Presidente da 

Assembleia Municipal, ao Sr. Primeiro-Ministro, à Sra. Ministra do 

Ambiente e Agricultura e ao Sr. Ministro da Economia e Inovação, e 

aos meios de comunicação social. 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Rui Lopo – Dispensa a leitura do documento 

porque é demasiado extenso. O documento na prática pretende 
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refletir uma visão sobre a importância de um conjunto de 

objectivos estratégicos do território e em particular aqueles 

que dizem respeito ao Arco Ribeirinho Sul, naturalmente com o 

enquadramento actual de reavaliação e de reequação dos 

referidos projetos estratégicos da anunciada extinção do Arco 

Ribeirinho Sul. Na prática aquilo que se propõe é que se 

reafirme um conjunto de aspetos e de notas que ao longo dos 

anos tem sido grosso modo, as opiniões da câmara e de alguns 

órgãos políticos do concelho. Enquadrando o Arco Ribeirinho 

Sul com a importância que este tem para o concelho e para 

todos os concelhos que estão englobados nessa visão 

estratégica. Que é importante manterem enquanto concelho, a 

visão estratégica que ele preconiza para a reabilitação dos 

territórios da Quimiparque. É indispensável continuar o 

processo de coordenação e de articulação entre entidades, 

mantendo a câmara o eixo de licenciamento e de orientação 

para os usos que o território deverá ter, uma vez que faz 

parte de um território do concelho; deve-se manter o 

princípio da sustentabilidade financeira do mesmo, o processo 

de reabilitação do território da Quimiparque deve conseguir 

ter auto-suficiência financeira, para esse processo de 

reabilitação. Deve-se dar continuidade aos processos de 

remediação ambiental do território. Processos, esses que já 

estão em curso e para as questões mais prementes e até que se 

defina por parte do Ministério do Ambiente um novo modelo de 

gestão, deve a câmara e a entidade gestora no caso concreto a 

Baia do Tejo, manter a equidade na procura de resolução das 

questões pontuais que surjam sobre o território.------------- 
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Senhor Vereador Santa Clara – Este documento é como disse o 

senhor Vereador Rui Lopo, um documento extenso que carecia 

realmente de reflexão mais aprofundada. Da leitura em 

diagonal que fez, diz que o documento em si não foge muito 

aquilo que tem sido aprovado sucessivamente aqui na câmara e 

na Assembleia Municipal. De um modo geral estão, naquela 

situação aqui no Barreiro, e que nesta área estão todos para 

o mesmo lado. Embora haja aqui algumas questões que lhe 

parecem um bocado estranhas, como por exemplo no quarto 

paragrafo que “obrigue um eventual faseamento da sua 

concretização”, questiona se isto não tem nada a ver com a 

teoria do Bloco de Esquerda de fazer primeiro para 

bicicletas, depois para comboios…. Pede desculpa, mas diz que 

não gostou deste “faseamento”, adiamento seria melhor.------- 

Senhor Vereador Rui Lopo – A questão que se coloca no que diz 

respeito ao “faseamento”, já vem de trás, dos últimos meses, 

do governo de José Sócrates, formalmente não foi colocado 

desta forma, mas já vem de trás, que era para não se 

reequacionar o projeto, então ele teria um faseamento na sua 

construção e que era a componente rodoviária não avançar ao 

mesmo tempo da componente ferroviária pesada e ferroviária de 

alta velocidade. O que quer aqui dizer faseamento é isto, que 

é diferente do conceito de adiamento e que é uma coisa mais 

vasta, que é adiar o processo em si.------------------------- 

Senhor Vereador Santa Clara – Sabe o que é que significa em 

termos de custo fazer a ponte assim em duas fases, é como na 

história da ponte 25 de Abril. ------------------------------ 
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Senhor Presidente – Se for esse o problema retira-se o final 

do paragrafo. ----------------------------------------------- 

Senhor Vereador Santa Clara – Não, é que depois opta-se pela 

maneira mais cara de se fazer as coisas. 

Na página seguinte tem aqui uma questão a falar “… em 

particular a aprovação e concretização do Plano de 

Urbanização…”. Isto é um problema da câmara, não vão 

recomendar aquilo a eles mesmos. Depois mais a baixo diz “ A 

entidade gestora dos terrenos, Baia Tejo”, a Baia do Tejo tem 

quais terrenos, todos estes do Arco Ribeirinho Sul? É esta a 

sua dúvida.-------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Rui Lopo – No primeiro parágrafo da segunda 

página, o enquadramento que isto tem para além de uma lógica 

com mais substância é porque a concretização do Plano de 

Urbanização não cabe apenas a uma câmara municipal, porque 

não é a proprietária do terreno, cabe também ao particular 

proprietário do terreno que a concretização do plano se 

consiga e estes particulares são em boa medida a 

administração central, são terrenos da parte pública, outros 

da administração do porto de Lisboa e outros das empresas 

ferroviárias do estado, e portanto não é uma recomendação 

para a câmara é uma recomendação que a câmara entende. No que 

diz respeito à aprovação do plano de urbanização, não está 

apenas sujeita do ponto de vista formal, aquilo que eles 

decidirem fazer naquele território, a aprovação tem um 

conjunto de entidades que tem que ser consultadas para o 

processo e portanto para o aprovarem não basta eles dizerem 

que sim ou que queriam que seja daquela forma.--------------- 
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Senhor Vereador Amilcar Romano – Em primeiro lugar manifesta 

a sua surpresa perante a forma como este texto foi redigido. 

Tem alguma dificuldade em o qualificar em termos políticos. 

Aquilo que quer manifestar de uma forma clara é que o Partido 

Socialista teve desde sempre posições muito claras em relação 

a um projecto e a uma estratégia de desenvolvimento, não só 

para o Barreiro, mas para a Península de Setúbal e para a 

Margem Sul do Tejo. Pela primeira vez as questões das margens 

esquerdas foi posta na agenda e nas opções estratégicas de 

desenvolvimento e aquilo que lhe parece neste momento é que é 

isso que está em causa. 

É por em causa uma estratégia de desenvolvimento que foi 

delineada, que é global que contém um conjunto de 

instrumentos determinantes para promover este 

desenvolvimento. O Arco Ribeirinho Sul é um e ao contrário do 

que se diz não é pelos custos que o ARS transporta para o 

Orçamento de Estado. Não se pode assumir uma posição de 

acabar com uma coisa sem se dizer e claramente o que se vai 

fazer. Não basta dizer que mantém os objectivos, os objetivos 

de quê ?, o que está em causa aqui é recusar uma estratégia 

de desenvolvimento a Sul do Tejo. Não só ao nível do Distrito 

e da Península de Setúbal, mas ao nível do Sul, porque há 

implicações nomeadamente no que diz respeito à articulação 

entre portos, nas ligações ferroviárias a Beja, que já foi 

assumido que se mantêm, na Alta Velocidade e no transporte de 

mercadorias e naquilo que se começou aqui a designar como a 

grande Cidade Aeroportuária. 
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Aquilo que neste momento têm, é uma mão cheia de nada, não há 

compromissos e a única coisa que foi observado foi( e de uma 

forma cega) o fechar de portas, fechar projetos.  

Aquilo que defende e continua a defender e que as formas de 

relação com o governo seja ele qual for, deve ser cuidada, 

deve ser moderada, não deve ser panfletária. Pela forma como 

o documento está redigido, tem muitas dificuldades em 

percebe-lo. Embora esteja de acordo com as bases e os 

princípios que o suportam, mas alguma coisa aqui está a 

mudar. A posição do Partido Socialista é muito clara em 

relação a estas matérias, não vão deixar de aprovar 

favoravelmente, mas o que não podem é deixar de clarificar de 

uma forma muito clara e muito objetiva é que neste momento o 

que está em causa é uma estratégia de desenvolvimento, sem 

colocar alternativas, sem colocar prazos, sem colocar opções 

e sobre essa matéria o Partido Socialista estará disponível 

para intervir politicamente e fazer valer as suas opiniões e 

as suas posições estratégias para o desenvolvimento não só da 

Península, do Distrito, do Pais e sobretudo da Região Sul do 

Alentejo.---------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Nuno Banza – Gostava de dizer ao senhor 

Presidente, em primeiro lugar, que é muito importante na sua 

perspetiva que possam ter sempre que possível uma posição 

comum a todos os eleitos na Câmara Municipal do Barreiro e 

nessa perspetiva entende que este documento não estando na 

sua forma inicial em condições, de pelo menos da sua parte de 

ser aprovado porque pensa que é um documento que pode vir a 

ser aprovado ou melhor pode vir a merecer a sua aprovação. 
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Não pode no entanto deixar de dar uma nota sobre (grosso 

modo) duas coisas que o senhor Vereador Amilcar disse, porque 

temos que ser factuais e ser factuais significa sermos fiéis 

ao que aconteceu efetivamente e o senhor Vereador Amilcar, 

porque teve responsabilidades na câmara enquanto vereador com 

pelouro num período em que o Partido Socialista deteve a 

presidência da câmara, sabe que à altura o Partido Social 

Democrata estava no governo e o senhor Dr. Isaltino Morais, 

veio ao Barreiro onde ele e o senhor Vereador Amilcar 

estiveram na Quimiparque e por proposta do então ministro 

Isaltino Morais foi pedido à Quimiparque que iniciasse um 

processo para o planeamento e reconversão do espaço da antiga 

CUF. E durante vários anos a Quimiparque contratou, como o 

senhor sabe, diferentes equipas de arquitectos que elaboravam 

propostas de desenvolvimento para o território da 

Quimiparque, O Master Plan, Ideias do futuro, Risco, várias 

equipas trabalharam sobre propostas de intervenção ao mesmo 

tempo que a Quimiparque continuou a trabalhar naquilo que era 

a necessidade absolutamente reconhecida por todos, como o 

primeiro passo para qualquer prospetiva sobre o território e 

teve que ver com a descontaminação de solos. Permitiu que se 

elaborasse a candidatura a fundos comunitários, que hoje está 

em execução e soma no seu compito global cinquenta e sete 

milhões de euros para a descontaminação dos solos da 

Quimiparque. Tudo isto, feito pela Quimiparque, depois Baia 

do Tejo, não foram feitos pela Sociedade Arco Ribeirinho Sul. 

Sociedade essa, que foi formada, com um ano e meio de 

distância, desde a publicação das suas formas empresariais 

até à sua constituição efetiva. Neste período desde que foi 

criada, a única coisa que fez foi contratar a Parque-Expo, 
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outra empresa do estado, para que a Parque-Expo pudesse dar 

seguimento aos trabalhos que a Quimiparque, depois Baia do 

Tejo vinham a fazer.  

O que o Partido Social Democrata, decidiu no governo foi 

extinguir a Sociedade Arco Ribeirinho Sul e integrar na Baia 

do Tejo, as competências que ela própria já vinha exercendo, 

sobre a égide de governos do PSD e do Partido Socialista, 

tendo em vista o desenvolvimento do território da 

Quimiparque. 

Foi constituído um fundo para a criação da Sociedade Arco 

Ribeirinho Sul, de cinco milhões de euros, com dinheiros 

públicos e neste momento subsistem desses cinco milhões de 

euros apenas três milhões e oitocentos mil euros. Foram 

gastos mais de um milhão de euros para pôr a Sociedade ARS a 

fazer aquilo que a Baia do Tejo já fazia, que foi contratar a 

Parque-Expo para que fizesse o trabalho, que antes a Baia do 

Tejo já tinha contratado a outros técnicos. 

Aquilo que objetivamente foi decidido foi extinguir a 

Sociedade ARS e é uma opção política, mudamos de um governo 

que pediu oitenta mil milhões de euros de empréstimo à 

Troika, para um governo que vai ter que encontrar soluções 

para pagar os oitenta mil milhões de euros, que o governo 

anterior pediu emprestado. Também acha que o senhor Vereador 

tem razão quando diz que o Partido Socialista, sempre teve 

ideias claras para o Distrito, aliás nunca se esquecerá da 

célebre frase “ A Margem Sul é um Deserto”. Tem razão, vai 

ter implicações para a alta velocidade e sabe porquê, porque 

o senhor ex primeiro-ministro José Sócrates, suspendeu o 
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projecto da Alta Velocidade. Não está de acordo que se 

duplique as estruturas do estado para se gastar mais 

dinheiro, para se fazer aquilo que se pode fazer com menos. 

Se é entendimento do Governo que se consegue cumprir os 

mesmos objectivos com a responsabilização da Baia do Tejo, 

então todos deveriam de estar de acordo. Porque aquilo que 

querem, é que se cumpram os objectivos, não é que se criem 

empresas, não é que se dupliquem funções, porque a isso o 

senhor já aqui tem dito muitas vezes, que entende que é 

preciso cortar, que é preciso reduzir custos, que é preciso 

racionalizar a gestão. De resto foi aquilo que o seu governo 

fez, porque foi o primeiro governo na história da Democracia 

Portuguesa, que cortou salários aos funcionários públicos e 

reduziu pensões. Se precisam de racionalizar custos, se têm 

estruturas, que já existem hoje, então o que devem fazer, e é 

também por isso que não concorda com este documento, é porque 

se deve dizer aqui claramente, que se a extinção da Sociedade 

ARS é uma forma de racionalizar custos, então todos devem de 

estar de acordo. 

O mais de um milhão de euros que custou a Sociedade ARS até 

agora sem qualquer resultado prático, não é poeira, são mais 

de um milhão de euros. E se quiser pode-lhe dizer no que é 

que foram gastos. Por exemplo, vinte mil euros, para se criar 

um logótipo. O projecto de que tanto se fala tinha um retorno 

previsto em venda de lotes de setecentos milhões de euros, 

para ser mais preciso, seiscentos e noventa milhões de euros. 

Aquilo que se dizia que ia acontecer em termos de viabilidade 

económica do projecto era encontrar receitas na venda dos 
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lotes para a promoção imobiliária, que no Barreiro, 

correspondia a duzentos e setenta milhões de euros. O 

imobiliário neste momento tem uma desvalorização média de 

20%, sabe quanto é que fica a faltar para a conclusão daquilo 

que é suposto se fazer nesse projecto? Fica a faltar 

cinquenta e quatro milhões de euros. Estas contas não podem 

ter a mesma credibilidade que a criação dos 150 mil postos de 

trabalho. É preciso refazer-se o projecto e é preciso ser-se 

realista. Se íamos buscar o dinheiro só à venda do património 

e se hoje o património mobiliário desvalorizou 

significativamente e se não temos outra fonte de receita, 

então vamos ver quanto é que, agora os terrenos valem. Com 

aquilo que eles valerem, vai-se ver, aquilo que conseguimos 

fazer. Isso é que é querer fazer verdadeiramente alguma coisa 

pelo Barreiro, porque ele quer fazer alguma coisa pelo 

Barreiro quer contas certas, não lhe chega dizer que vai 

investir setecentos milhões de euros e que depois os vai 

buscar à venda dos lotes, sabendo que hoje o imobiliário não 

vale setecentos milhões de euros. Os lotes no Barreiro não 

valem duzentos e setenta milhões de euros. Não é só extinguir 

a Sociedade Arco Ribeirinho Sul, que faz falta. Faz falta 

reformular todo o projecto, faz falta fazer as contas outra 

vez. Há de fato aqui neste documento duas questões que devem 

ficar claras, a primeira é que a extinção da Sociedade ARS, 

não tem nada a ver com a concretização do projecto, que não 

se concretizaria com ou sem ARS, mas sim com dinheiro e com 

contas bem-feitas. No caso concreto da câmara, numa postura 

de colaboração, não fica bem à câmara dizer que em última 

análise cabe à câmara a responsabilidade de aprovar. E leu o 

parágrafo da proposta a que se estava a referir. 
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E não fica bem, porque não queremos aprovar contra seja quem 

for, isto é uma competência que deriva da lei. Não é 

exercendo as competências que queremos chegar a algum lado é 

chegando a consensos e nessa altura as competências exercem-

se naturalmente.--------------------------------------------- 

Senhor Vereador Rui Lopo – Foca-se numa questão colocada pelo 

Vereador Nuno Banza e que tem que ver com o plano de negócios 

que está subjacente ao processo do Arco Ribeirinho Sul em 

particular para o do território. Estas coisas têm que ser 

reavaliadas e não é preciso vir um novo governo ou uma 

suposta nova metodologia para lhes dizer as evidências, isso 

já estão a sentir na câmara e não há aqui nenhum arauto da 

verdade e da boa gestão que lhes venha ensinar como é que as 

coisas têm que ser feitas, porque felizmente todos eles têm a 

cabeça entre os ombros, enquanto câmara municipal e enquanto 

vereador do pelouro e certamente o senhor Presidente e todos 

os outros vereadores, terão isso em consideração, de saber o 

que poderá vir a ser exequível com base no plano de negócios 

que está subjacente. Recorda que não deve ser avaliado o 

business plano à data dos números de hoje. O Arco Ribeirinho 

Sul e o território da Quimiparque têm um plano previsto para 

dezoito anos e portanto aquilo que são os números trabalhados 

hoje podem e esperam eles ser diferentes daqui a 18 anos. 

Mas há outra verdade e que tem a ver com o plano de 

urbanização não estar concluído, estar a ser terminado e 

ainda há coisas que se podem alterar, aspectos que se podem 

limar, questões que se podem otimizar. Por exemplo uma coisa 

que tem vindo aqui a ser falada que é o processo de 
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descontaminação e nas verbas envolvidas e na forma como o 

fazemos, tudo isto obriga a uma aprendizagem até na execução 

do próprio plano. Quer deixar claro que não pode ser apenas 

por o preço do metro quadrado, que hoje têm em cima da mesa 

que põe em questão o desenvolvimento estratégico do Concelho 

e daquilo que querem para a reabilitação do território. 

Porque o que querem para a reabilitação do território, é o 

Barreiro dos próximos cem anos ou dos próximos cinquenta 

anos, para ser um bocadinho mais razoável. E porém isso em 

causa, perante uma circunstância, pode ser um momento, podem 

ser mais cinco anos, ou mais dez anos, não lhe parece que 

seja a melhor das abordagens. 

Enquanto vereador com competência delegada só lhe fica bem, 

aqui dizer que deve ser explícito neste documento a questão 

que tem a ver com o fato de ser esta Câmara Municipal, a 

entidade que licencia e define os usos e as ocupações do 

território, em ultima instância tem que dar a cara aos 

Barreirenses sobre aquilo que amanhã, ou daqui a dez anos, 

vinte ou por cinquenta anos, vão ter naquele território. 

Naturalmente como tem sido apanágio da Câmara Municipal em 

articulação e envolvimento, tal como está escrito no 

documento. Com todas as entidades, sobretudo com o governo, 

porque sem o governo terão muita dificuldade em concretizar e 

portanto o governo tem que ser um parceiro neste processo. Um 

parceiro, seja de que cor for o governo, de que força 

politica for o governo, tem que ser um parceiro envolvido, 

preocupado e atento aquilo que é a realidade concreta do 

Barreiro de hoje e daquilo que são os objectivos que 
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preconizam, que grosso modo e sublinha isto, porque tem sido 

unânimes nas tomadas de posição da câmara. ------------------ 

Senhor Presidente – Elenca três ou quatro questões que 

gostaria de partilhar com os outros senhores vereadores sobre 

esta matéria. No que tem a ver com o seu conceito e a sua 

prática enquanto Presidente de Câmara e a exercer funções 

naquele lugar. Tem as suas opções políticas, partidárias, 

ideológicas, muito marcadas e já está velho para mudar, deste 

ponto de vista, ainda que todos tenhamos que evoluir no nosso 

pensamento e evoluir no pensamento com a reflexão e o 

contributo do pensamento dos outros. Por isso é que é 

Marxista-Leninista, porque tem um conceito dialéctico da 

vida. O conceito dialéctico da vida é aprender 

permanentemente com aquilo que os outros nos dizem, não tem o 

monopólio da razão. Disse e afirmou que é Marxista-Leninista, 

para que fique claro e para permitir que alguns possam fazer 

especulação política com esta afirmação. Mas este conceito do 

exercício do poder como comunista, obriga-o a ter respeito 

institucional pelas instituições, pela Administração Central. 

Este respeito institucional pela Administração Central e ver 

nelas um parceiro para o desenvolvimento, até que se prove 

que não o é, obriga-o a ter uma postura de mais do que a 

avaliação global das politicas que como cidadão não abdica de 

as ter, mas como Presidente de câmara no fundamental, faz a 

avaliação com base nas decisões concretas e é sobre estas 

decisões concretas que atua. Foi a partir daqui que quando 

foram tomadas duas medidas e anunciadas duas medidas, de uma 

forma que ninguém entendeu. Uma sobre o Arco Ribeirinho Sul e 

outra sobre o Baixo Tejo, que no imediato se prenunciou. No 
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dia em que percebeu que as decisões estavam a ser tomadas, 

publicamente manifestou a sua posição como Presidente de 

Câmara. Foram claras e mantêm-se claras. Grosso modo sobre o 

Arco Ribeirinho Sul que é ao que se estão a referir, duas 

ideias centrais, uma de discordância em acabar com a empresa 

veículo que estava constituída, porque considera que é uma 

dificuldade para a concretização do projecto que está para o 

A.R.S. e por outro lado por considerar que esta solução foi 

encontrada com muito trabalho, com muita reflexão, com muitos 

contributos entre a câmara e os representantes da 

Administração Central e que foi consensualizada. Foi esta que 

defenderam e que estiveram de acordo. Acha que não pode ter 

outra posição que não seja esta. Considera que é uma questão 

importante, mas que o fundamental e o determinante é o 

projecto, o conceito de desenvolvimento. Entidades veículo, 

pode ser esta ou pode ser outra qualquer. Defende esta, que 

foi construída com o seu contributo, ou se quiserem com o 

contributo de todos, e portanto é esta que defende. 

Em cada momento há coisas que são fundamentais e há coisas 

que são importantes mas que não são fundamentais. Esta é a 

sua postura e a sua posição de princípio e por isso não pode 

estar de acordo com a proposta que o Vereador Nuno Banza faz 

ao dizer para ele estar de acordo com o acabar a Empresa Arco 

Ribeirinho Sul ou a Sociedade, pelas razões que acabou de 

explicitar. Naturalmente que soluções há várias, não há uma 

única solução, mas foi esta que entre a Administração Central 

e o Poder Local foi encontrada. 
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A Administração Central tomou uma posição unilateral sem 

ouvir quem ajudou a construir, isto é a Câmara Municipal do 

Barreiro e as outras câmaras, porque falou com os outros dois 

presidentes de câmara, parece-lhe desadequada a forma e 

desadequado o conteúdo. Quanto à estratégia, até agora não vê 

razão. A vida é assim mesmo, temos que construir as soluções 

com os outros, vamos ao debate. Não vê razão nenhuma para 

alterar o fundamental da estratégia, que é reafirmada no 

documento que aqui é apontado. A estratégia que têm para o 

Barreiro, para a Região Metropolitana de Lisboa, para a 

Península e o Distrito de Setúbal, no âmbito de uma visão 

global do país é a que mantêm e mais, quer dizer que 

considera que é muito importante para o país que esta 

estratégia se mantenha, Lisboa-Cidade-Região, só se constrói 

consolidando e crescendo para Sul. A cidade das duas margens, 

só se constrói com a requalificação da Margem Sul da Área 

Metropolitana de Lisboa e esta cidade tem um papel importante 

para a dinamização do País. 

Numa última nota, que tem que ver com uma afirmação que o 

Vereador Nuno Banza fez e que são as questões do 

licenciamento, admite que por não ter acompanhado todas as 

conversas deste processo. A questão do licenciamento foi uma 

questão central e colocada em todas as reuniões, em todos os 

debates com a Administração Central. Foi a questão, que para 

além da estratégia, se tornou mais relevante. Era o reafirmar 

de que em nenhuma circunstância se retiraria, aquilo que é as 

competências do Poder Local, relativamente ao licenciamento. 

Não houve nenhuma reunião em que este problema não se 

colocasse. E retirar ou não reafirmar isto pode ser neste 
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momento extraordinariamente perigoso. Não tem dúvidas de que 

o Vereador Nuno Banza pense isso, mas pode haver o perigo de 

para se fazer como agente quer, retirarem competências que 

são do Poder Local. 

Em nenhuma circunstância podem permitir que isto passe pela 

cabeça de alguém. Esta afirmação do seu ponto de vista é 

indispensável. Este documento não foi consensualizado com os 

restantes presidentes de câmara, mas não precisa de falar com 

eles para afirmar, relativamente a esta questão concreta, que 

é indispensável mantê-la como um elemento muitíssimo 

importante, e considera-a tão importante que pode ser 

determinante, para a concretização da estratégia. 

Propõe que o público intervenha no fim deste período que é o 

de Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------- 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Curto comentário ao Vereador 

Nuno Banza. Ficaram muito espantados com este súbito términus 

de várias coisas. Ficaram também a saber que na Assembleia da 

República foi chumbado um pedido sobre a ida da senhora 

Ministra do Ambiente, para um conjunto de perguntas e 

respostas. Foi chumbada naturalmente pelo PSD e pelo CDS, 

essa ida da senhora Ministra extraordinária, a qual só deverá 

ocorrer de uma forma ordinária daqui a cerca de um mês. 

Provavelmente porque não haveria muito a dizer, o que parece 

é que algumas coisas terminaram pura e simplesmente porque 

sim e depois logo se vê o que é que se vai fazer a seguir. 

Espanta-lhe imenso que o Vereador Nuno Banza, tenha tanta 

informação para lhes transmitir, sobre o que é que ele acha 

que é o motivo, que levou à extinção, por exemplo da 
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Sociedade Arco Ribeirinho Sul. Com tanta explicação do porque 

é que é, porque é que foi e o que é que se prevê que venha a 

ser. Ou já falou com a senhora ministra, que não esteve 

disponível para a Assembleia da República, que é onde todos 

os portugueses estão representados ou então só pode ser a sua 

opinião. Espera que não seja isso, que não seja só a sua 

opinião, que seja mais do que isso.-------------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Algumas considerações ao 

Vereador Nuno Banza. Quando sente necessidade de trazer, em 

termos de gestão de empresas, o custo de um produto de vinte 

mil euros, de facto estamos a entrar na baixa política.------ 

Senhor Vereador Nuno Banza – O senhor vereador, acaba de 

acusar o ex-vereador Bruno Vitorino de cuspir no prato em que 

comeu e de o dizer publicamente. Quer interpolar o 

Presidente, porque tem direito à defesa da honra.------------ 

Senhor Presidente – Intervém para dar a palavra ao vereador 

Nuno Banza para utilizar a defesa da honra, mas pede-lhe que 

deixe acabar a intervenção do Vereador Amilcar Romano. ------ 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Vereador Nuno Banza esse 

tipo de exemplos não clarificam nada em termos de gestão de 

nada. Esse tipo de exemplos que trouxe para aqui, não 

justifica nem caracteriza rigorosamente nada. Isso vale zero. 

Não tem dados para contrapor o Vereador Nuno Banza, porque 

não observou o relatório contas da Sociedade Arco Ribeirinho 

Sul. O que lhe diz é o que o senhor Vereador também sabe, que 

o Presidente da Associação A.R.S., ganha zero. É a informação 

que tem, pode estar enganado e se estiver assume. Não vale a 
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pena vir aqui com a questão das dívidas, porque se não tem 

que o relembrar, qual era a divida, quando a senhora Ministra 

Manuela Ferreira Leite, enquanto ministra das finanças, 

deixou, qual foi o défice que deixou e o que é que aconteceu 

nos últimos anos. 

Utilizar determinados tipos de argumentos, como se estivessem 

numa conversa de café, não funciona, não podem ir por aí, Por 

outro lado, estão aqui a falar num projecto que não é de 

curto prazo, nem de médio prazo é de longo prazo, é de uma 

estratégia de longo prazo e quando se fala em vinte, vinte 

cinco anos quer dizer que o mais legítimo é ir aos trinta ou 

aos trinta e cinco anos. E quanto falam em Arco Ribeirinho e 

Baia do Tejo, também não se podem desligar da “Terceira 

Travessia”, porque este projecto sem o projecto da “Terceira 

Travessia”, não se sabe quanto é que vale, nem sabe quanto é 

que será o preço do metro quadrado, para ir ao encontro da 

sua desvalorização, dos estudos feitos. Estas notícias sem 

explicação, sem justificações, sem falar com os atores locais 

e não se fixam apenas nesta questão. A interrupção da CRIPS, 

será que vamos continuar a ver aqueles pilares, aquela 

avenida de pilares, até que a senhora ministra decida que a 

obra tem que ser continuada. A questão do aeroporto, a 

articulação entre os portos, há aqui um conjunto de elementos 

e de fatores, não só ao nível das acessibilidades, mas ao 

nível de instrumentos determinantes para o desenvolvimento 

económico, que não podem ser vistos de uma forma isolada. Não 

entra numa lógica de que neste momento o problema é o Arco 

Ribeirinho Sul. Não o problema é tudo, porque neste momento 

está tudo parado. A questão do aeroporto e porque não é a 
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primeira vez que o diz, se o anterior governo suspendeu o 

projecto da alta velocidade, foi pressionado pelo seu partido 

e pelo CDS, isto é claro e é público. Neste momento o que 

preocupa os Vereadores do Partido Socialista e ao PS é que o 

que está em causa é uma estratégia de desenvolvimento. É a 

direita que está neste momento no governo a tentar 

menosprezar, mais uma vez a Margem Esquerda, o Distrito de 

Setúbal e a Região Sul ao não criar condições para estes 

territórios e para estas comunidades. Isto é que é grave e 

com isto eles não estão nem nunca estarão solidários e 

estarão à frente para assumir as suas posições e sobretudo 

quando reafirmam que são projectos de longo prazo, as 

justificações que são dadas, são banais, são decisões cegas 

que não tiveram qualquer avaliação. Esta região merece uma 

justificação, que não é aquela que o vereador transmitiu, nem 

é aquela que observaram numa entrevista a um jornal da 

região. Tem que ser dada pelos próprios responsáveis. Os 

vereadores do Partido Socialista, continuarão a reafirmar de 

uma forma muito clara, muito objectiva e muito persistente, 

na defesa de uma estratégia de desenvolvimento, que de certa 

maneira os últimos governos delinearam de uma forma global 

com os instrumentos necessários para poder haver 

desenvolvimento económico, para poder haver mais emprego e 

poder haver qualidade de vida para as nossas comunidades.---- 

Senhor Vereador Nuno Banza – Quer dizer ao senhor Vereador 

Amilcar que durante todo este tempo que aqui está eleito como 

vereador nunca lhe faltou ao respeito, nem a ele nem a nenhum 

outro membro desta câmara e portanto quer que fique lavrado 

em acta o seu protesto em relação às declarações do Senhor 
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Vereador Amilcar Romano de que ele não faz baixa política e 

dito isto pede que reconsidere a sua afirmação. 

O senhor Vereador acusou-o de fazer baixa política, o senhor 

Vereador pode não estar de acordo com os seus argumentos, o 

que percebe e respeita o que não pode é aceitar que o senhor 

Vereador por não estar de acordo com os seus argumentos diga 

que ele faz baixa política, portanto quer que fique lavrado 

em ata o seu protesto em relação à afirmação do senhor 

Vereador Amilcar. 

Em relação ao conjunto de coisas que aqui foram ditas. Em 

primeiro lugar não sabe porque é que o senhor Vereador Rui 

Lopo, sai em defesa dos cálculos dos investimentos, quando 

foi na verdade o partido socialista, que veio a público dizer 

que havia um investimento de setecentos milhões de euros que 

estavam em causa. Na verdade foi sobre isso que falou, foi 

sobre as afirmações que foram feitas pelo Partido Socialista, 

dizendo que o Partido Social Democrata, tinha posto em causa 

um investimento de setecentos milhões de euros para o 

distrito de Setúbal e continua a dizer que, considera que 

esse investimento, tem que ser revisto, reformulado, tem que 

ser readaptado aquilo que é a realidade de hoje. 

Quer dizer à senhora Vereadora Zélia, que não tem mais 

informação do que aquela que foi tornada pública. O que 

acontece é que a senhora ministra reafirmou em mais do que 

uma ocasião que não estava em causa a estratégia do Arco 

Ribeirinho Sul. E mais, o senhor Presidente da Câmara que 

reuniu com a senhora ministra, pode transmitir à câmara 

certamente aquilo que lhe foi dito, com certeza que 
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confirmará que a senhora ministra lhe disse que a estratégia 

do Arco Ribeirinho Sul era para manter e que a 

descontaminação dos solos ia continuar. Aquilo que acha que 

verdadeiramente devem ter preocupação são os interesses do 

Barreiro. E os interesses do Barreiro não é que existam 

sociedades ou que existam empresas ou que sejam nomeadas 

pessoas, os interesses do Barreiro na sua perspectiva é que 

sejam tomadas decisões e que essas decisões sejam positivas 

para o Barreiro. E concretizar o projecto Arco Ribeirinho Sul 

é ele mesmo um fator positivo para o Barreiro. Não é se é 

feito pela Baia do Tejo ou se é feito pela Sociedade Arco 

Ribeirinho Sul, se contratam a empresa A ou a empresa B ou C, 

desde que o façam a valores de mercado adequados, devemos 

faze-lo, mas devem faze-lo na defesa dos interesses do 

Barreiro. É por isso que não consegue aceitar que a câmara 

não veja com naturalidade, que mantendo todos os objectivos 

enunciados, seja tomada uma medida de gestão que permita 

racionalizar os custos e essa medida de gestão que permite 

racionalizar os custos é reduzir o número de entidades 

públicas que vão concretizar os objectivos. 

Diz ao senhor Presidente que entende que o conjunto de 

afirmações genéricas que defendem os interesses do Barreiro, 

são consensuais, mas não pode deixar de dizer que na sua 

perspectiva falta aqui algo que é determinante, que é estarem 

disponíveis para que sejam também neste caso implementadas 

medidas de gestão de racionalização de custos, que é 

objectivamente aquela que foi anunciada como a razão 

principal para a extinção da Parque Expo e da Sociedade Arco 

Ribeirinho Sul.---------------------------------------------- 
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Senhor Presidente – Algumas notas finais. 

Não está contra, genericamente a medidas de racionalização. É 

preciso ver-se no concreto as medidas de racionalização e 

como é que elas são executadas, como é que elas são postas na 

vida no concreto, como são construídas e quais são as 

consequências. 

Independentemente da sua posição de princípio, relativamente 

ao acabar com a Sociedade Arco Ribeirinho Sul, a questão que 

se coloca, também, é que os municípios não foram ouvidos. 

Foram ouvidos para construir a solução mas não foram ouvidos 

para pô-la em causa.  

O vereador Nuno Banza, sabe o que é que a senhora ministra no 

essencial lhe disse, não entendeu da afirmação pública nem 

privada da senhora ministra, qual é a solução veículo; ao se 

decidir acabar com uma coisa é preciso saber-se como é que se 

faz, e isso não foi claro. O que a senhora ministra lhe 

transmitiu, foi que se ia constituir uma task force, que 

envolvia o ministério, o próprio gabinete da senhora ministra 

a câmara Municipal do Barreiro a CCDR a Baia do Tejo e a 

DGOT. 

O documento não se prenuncia sobre um aspeto, prenunciasse 

sobre múltiplos aspetos deste problema. Podiam até ter ido 

mais longe, o vereador Amilcar até foi um bocadinho mais 

longe, sobre alguns aspectos que o documento não reflete. 

Acham que não era o momento para refletir, o que quer dizer é 

que se pode ainda ir mais longe. O que quiseram foi em 

relação ao Arco Ribeirinho Sul, pôr o que lhes parecia mais 
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significativo. Não estão de acordo com esta medida em 

concreto, não é que não se tomem medidas de racionalização. 

Sobre a reunião com a senhora ministra, a senhora afirmou que 

o projecto era para se manter. Agora é preciso ver como, no 

concreto, porque para além da afirmação de princípios, o que 

conta é o concreto, como se concretiza, como é que se faz. 

Não lhe falou na descontaminação, não está a dizer que não 

está no espírito da senhora ministra avançar, mas não falou. 

O fundamental da sua intervenção e que queria partilhar nesta 

fase final, é aquilo que já foi dito ou seja, que é muito 

importante que todos intervenham naquilo que são os seus 

pressuposto de defesa dos interesses do Concelho. E isso é 

muito importante  

Fizeram um esforço até agora e é sua convicção que devem 

continuar a fazer. Depois os resultados do esforço, já é 

outra coisa e não está só dependente deles. 

Devem fazer um esforço para atingir o maior denominador comum 

e se possível a unanimidade na defesa dos interesses do 

concelho e na defesa daqueles projectos que consideram 

estruturantes. Tem sido esse o trabalho, a metodologia e mais 

do que afirmar os seus princípios, os seus conceitos, foi 

consensualizar o mais possível, é isso que vão continuar a 

manter. 

Há coisas que não conseguem chegar a entendimento, porque tem 

opiniões diferentes. Vai continuar a fazer um grande esforço 

para procurar valorizar aquilo que lhes é comum, 

relativamente aos grandes projectos para o concelho e 

desvalorizar o que os divide, relativamente a estes grandes 
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projectos estruturantes e que tem que ver com o futuro do 

Barreiro, nos próximos 20,30,40, 50 anos, deixa a reflexão de 

que todos procurem combater com o mesmo objectivo.----------- 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA a MOÇÃO acima referenciada, 

apresentada na reunião pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta no 

final da acta como Anexo B e passou a integrar a deliberação 

nº363/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

Depois de votado o documento, o Senhor Vereador Nuno Banza 

fez uma declaração de voto: 

“O voto contra justificasse pelo fato da moção apresentada 

não ser coerente com os objectivos que profere ou seja sobre 

o pretexto da defesa dos interesses do Barreiro, foca-se na 

crítica e na inexatidão dos factos públicos sobre decisões 

tomadas pelo Governo. Ignora a garantia dada pela Senhora 

Ministra do Ambiente, de que a decisão tomada mantêm a 

descontaminação dos solos como uma prioridade, racionalizando 

custos de estrutura e concentrando numa mesma empresa as 

competências que mais interessam ao Barreiro e ao território 

da antiga CUF, da mesma forma que ignora a absoluta 

necessidade de actualização do projecto proposto para os 

territórios da área de influência da Baia do Tejo, uma vez 

que o modelo desenhado pelo anterior executivo mais não era 

do que um plano de privatização e de venda de terrenos para 

construção, a valores que hoje são impossíveis de obter. 

Assentar por isso um plano em valores que se sabe hoje que 

nunca se irão obter é a pior forma de defender o interesse do 

Barreiro. O PSD, defende um projecto realista e exequível, 
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com estudos credíveis, que não se baseiem nos mesmos métodos 

que levaram o governo anterior a prometer a criação de cento 

e cinquenta mil novos postos de trabalho e que na conjuntura 

actual serão geradores de desenvolvimento económico real para 

o concelho e não sejam apenas mais uma arma de arremesso 

político contra o governo.”---------------------------------- 

Senhor Presidente – Explica ao Senhor Vereador Amilcar, que 

quem vota favoravelmente não deve poder apresentar declaração 

de voto. ---------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Solicita informação sobre a 

existência de uma figura regimental que lhe permita 

prenunciar-se após uma declaração de voto. ------------------ 

Senhor Vereador Nuno Banza – Explica que a sua apreciação 

politica sobre esta proposta está vertida, na sua declaração 

de voto. É subscrita por ele e é apresentada publicamente em 

relação à proposta votada. Mais, diz ainda que não só ela se 

refere aquilo que é a sua opção política como vai integrar 

por obrigatoriedade legal qualquer extrato que se extraia 

desta acta, em relação a este documento e em qualquer 

divulgação que se faça sobre o documento em causa.----------- 

Senhor Presidente – Não tem qualquer dúvida sobre as matérias 

formais. Pergunta ao público se há alguma intervenção que 

desejem fazer. ---------------------------------------------- 

 

 

 

2 - PROPOSTA DE ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA PARA 

CONCLUSÃO DE PARTE DAS INFRAESTRUTURAS INACABADAS (PARTE DO 
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PASSEIO QUE CONFINA COM A AV. CALOUSTE GULBENKIAN – 

LT/771/ALV/2) 

Proposta N.º 83/2011/GP 

Proveniência: Divisão Fiscalização 

 

“Face ao exposto na informação da DF, anexa ao processo em 

referência, que foi objecto de despacho do Vereador do Pelouro, em 

2/08/2011, proponho que seja ratificado o despacho de accionamento 

da garantia bancária em vigor para a conclusão dos trabalhos em 

falta correspondentes aos arranjos exteriores na zona confina com 

a RUA CALOUSTE GULBENKIAN a poente da urbanização (parte do 

passeio que confina com a Rua Calouste Gulbenkian).”  

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 

nos termos do nº 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

 

Senhor Vereador Rui Lopo – Explicou aos dois senhores 

Vereadores que não se encontravam ainda na sala, que se trata 

de uma proposta de ratificação de uma garantia bancária e que 

tem que vir à reunião de câmara imediatamente a seguir ao 

processo ter sido despoletado, tratando-se apenas de um 

formalismo. ------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Presidente, 

inserta no final da acta como Anexo C e passou a integrar a 

deliberação nº364/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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- ORDEM DO DIA – 
 

 

Senhor Presidente – Informa que dos pontos agendados foram 

retirados o 3,6 e 7. 

 

 

1.  APOIOS FINANCEIROS PARA AS FESTAS DO BARREIRO 2011. 

Proposta nº 84/2011- GP 

Proveniência: Gabinete da Presidência 

 

“A Câmara Municipal do Barreiro tem procurado o envolvimento das 

entidades e dos empresários nas Festas do Barreiro o que permitiu, 

com menos esforço financeiro do município, realizar nomeadamente, 

uma vasta e adequada programação. 

 

Alguns empresários decidiram apoiar a realização das Festas 2011. 

 

Assim proponho em reunião de Câmara, nos termos da alínea h) n.1 

do artigo 64 da Lei n. 169/99 de 18 de Setembro alterada pela lei 

n 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a aceitação dos donativos das 

seguintes entidades, no âmbito do apoio às actividades culturais 

das Festas do Barreiro 2011. 

 

- Baia do Tejo – 10.000,00 

- Arco Ribeirinho Sul – 6.000,00 

- Fórum Barreiro – 3250,00 

- Continente Hipermercados, SA – 10.000,00 

- Derrotar Medos – Clínica Dentaria, lda – 750,00 

- Caixa Geral de Depósitos – 200,00 

- McDonald – 350,00 

- BES – 1500,00 

- Tanquipor – 500,00” 

 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, 

nos termos do nº 3 do artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano - Questiona se o Retail Parque 

foi consultado. 

Senhor Presidente - Responde que claro que sim. 
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VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Presidente, 

inserta no final da acta como Anexo D e passou a integrar a 

deliberação nº365/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

2 - EMPREITADA DE “ESCOLA EB1+JI N.2 DO LAVRADIO – AMPLIAÇÃO” - 

PROPOSTA DE APROVAÇÃO. 

Proposta nº 85/2011- GP 

Proveniência: DOM-DOEP 

 

De acordo com a informação nº 655/11 do dia 03/08/2011, em 

anexo, que faz parte integrante desta proposta, propõe-se a 

aprovação: 

- Da anulação do procedimento de Ajuste directo para a 

empreitada “ESCOLA EB1+JI Nº2 DO LAVRADIO – AMPLIAÇÃO”, ao 

abrigo do ponto 1, alínea c, art.º 79 do D.L. 18/2008, e a 

cessação do pedido de fiscalização do tribunal de Contas. 

 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em 

minuta, nos termos do nº3, do artigo 92ª, da lei 169/99 de 18 

de Setembro, alterada pela lei 5ª/2002 de 11 de Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente – Aprovaram em câmara fazer um ajuste 

direto, porque foi decisão do governo poder haver ajustes 

diretos, mas entretanto a Assembleia da República mudou a 

Lei. O processo já estava em andamento e só se aperceberam 

que na fase final já tinha sido tomada a deliberação da 

Assembleia da República. 

Pediram ao Tribunal de Contas que lhes dissesse como haveriam 

de proceder ao que o T.C. respondeu não ter nada a ver com 

isso porque só se prenunciavam posteriormente. 
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Tem que anular a deliberação e por esse motivo trazem 

novamente a câmara para nova deliberação e para novo 

concurso.---------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Leu o processo com atenção e 

pensa que os nossos serviços jurídicos devem de estar mais 

atentos. 

Levantaram esta questão na altura, não quer dizer que aí já 

tivessem uma informação concreta sobre a deliberação de Junho 

da Assembleia da República. O que é certo é que vêem aqui 

tomar posições no final do ano 2010, praticamente seis meses 

depois. 

Os serviços jurídicos têm que estar mais atentos e 

disponíveis para acompanhar as alterações da legislação. 

Todas as semanas são produzidas e aprovadas alterações aos 

diferentes quadros normativos, e é esta a chamada de atenção 

que quer deixar. -------------------------------------------- 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Presidente, 

inserta no final da acta como Anexo E e passou a integrar a 

deliberação nº366/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

3 -CEDÊNCIA DE TELHAS - GRUPO DESPORTIVO DOS FERROVIÁRIOS DO 

BARREIRO E GRUPO DESPORTIVO FABRIL. 

PROPOSTA RETIRADA 

 

Senhor Presidente - Propõe aprovar conjuntamente os pontos 

4,5,8 e 9. Pergunta se há acordo. 
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4 - PROTOCOLO PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DOS ARQUIVOS COM 

INTERESSE PARA A HISTORIA FERROVIÁRIA DO BARREIRO. 

Proposta nº 116/2011- RJ  

Proveniência: Divisão Bibliotecas e Arquivo 

 

A Câmara Municipal do Barreiro, através da Divisão Bibliotecas e Arquivo, 

tem procurado organizar e recuperar a documentação histórica de várias 

entidades do concelho, como forma de fazer perpetuar a nossa memória 

colectiva. No seguimento de contactos efectuados entre o município e 

várias entidades públicas e particulares ligadas à historia ferroviária do 

Barreiro (Instituto dos Ferroviários do Sul e Sueste, Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, Grupo Desportivo dos 

Ferroviários do Barreiro e Hélder da Silva Nobre Madeira) concluiu-se 

proceder ao tratamentos organização física e intelectual de toda a 

documentação que contêm para futura divulgação, por esta apresentar 

elevado interesse histórico para o conhecimento da história local e nacional. 

Assim sendo, propõe-se a aprovação do texto do Protocolo, que se junta em 

anexo.  

Mais proponho, que a presente Proposta seja aprovada em minuta, termos 

do nº3 do artigo 92ª da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº5-A/2002,de 11 de Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano - Por parte do sindicato dos 

ferroviários houve um comportamento pouco responsável do 

património que estava à sua guarda ou que fazia parte da sua 

estrutura. Por outro lado há um levantamento de dados sobre a 

CP, que tinha sido feito pela Câmara e que também deve de ser 

equacionado, foi feito pelo Dr. Gilberto Gomes.-------------- 
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Senhora Vereadora Regina Janeiro – Foi editada uma brochura 

há dois anos, logo no início das comemorações dos cento e 

cinquenta anos do Caminho-de-Ferro no Barreiro. 

O espólio está todo no museu ferroviário. A CP delegou no 

museu ferroviário, naturalmente que está disponível para 

consulta, mas não é da câmara do Barreiro.------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Mas a câmara contratou o Dr. 

Gilberto Gomes para fazer o trabalho de investigação.-------- 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pela Senhora Vereadora Regina 

Janeiro, inserta no final da acta como Anexo F e passou a integrar 

a deliberação nº367/2011. 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

5 - ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE TESE DE DOUTORAMENTO SOBRE PEDRO DE 

FREITAS. 

Proposta nº 117/2011- RJ 

Proveniência: Divisão Bibliotecas e Arquivo 

 

Foi entregue ao Município do Barreiro um exemplar de uma tese de doutoramento sobre Pedro de 
Freitas, intitulada “Pedro Freitas: A Vida e a Obra de um Escritor e Musicógrafo Nacionalista”, pela 
sua autora Susana de Brito Barrote.  
Pedro Freitas, umbilicalmente ligado à sua amada terra, Loulé, adoptou o Barreiro como local para 
viver durante 76 anos, onde veio a falecer em 1987. Ferroviário de profissão, autodidacta quanto 
ao saber, Pedro Freitas foi um escritor profícuo e um musicógrafo que deixou uma obra vasta. No 
Barreiro actuou nas Bandas da CUF e na dos “Franceses” e fundou a Banda de Música dos 
Sapadores do Caminho-de-Ferro. Colaborador frequente da F.N.A.T., actual INATEL, Pedro 
Freitas organizou festivais e concursos de Bandas de Música. Sobre ele disse Luís de Freitas 
Branco: “… é um entusiasta, e no campo das filarmónicas, um sabedor.”.     
Susana de Brito Barrote, doutorada em Fundamentos da Investigação Histórica entre outras 
disciplinas ligadas à História da Música, resolveu publicar uma tese de doutoramento sobre Pedro 
de Freitas, na Universidade de Salamanca. 
Esta obra estará disponível para consulta na Biblioteca Municipal do Barreiro. 

Assim, propõe-se a aceitação da doação supra de acordo com a alínea h) do n.º 1 do 
Art.º64º da Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, termos do nº3 do artigo 92ª da 
Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº5-A/2002,de 11 de 
Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pela Senhora Vereadora Regina 

Janeiro, inserta no final da acta como Anexo G e passou a integrar 

a deliberação nº368/2011.  

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

6 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO FERROVIÁRIOS DO 

BARREIRO 

PROPOSTA RETIRADA 

 

 

7 - SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DAS TARIFAS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DA 

PISCINA MUNICIPAL DO BARREIRO PELA CERCIMB 

PROPOSTA RETIRADA 

 

 

8 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTOS ASSOCIATIVO. 

Proposta nº 118/2011- RJ 

Proveniência: Gabinete do Associativismo 

 

A Câmara Municipal do Barreiro delibera de acordo com a alínea b) do nº 4, do artigo 64 da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro, propõe prestar o apoio a 
seguir referenciado: 

Grupo Desportivo Operário “Os Vermelhos” – 200€ (duzentos euros) para as comemorações 
do 77º aniversário do grupo; 

Grupo Desportivo Recreativo Verderena – 200€ (duzentos euros) para as comemorações do 
16º aniversário do grupo. 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste – Barreiro – 666€ 
(seiscentos e sessenta e seis euros) para comparticipação de deslocação a Escusa e Canha. 
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Estes subsídios têm cabimento nas GOP – 06 006 2007/104 e CO – 07 05 04 05 01 08 01. 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 
92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, 

inserta no final da acta como Anexo H e passou a integrar a 

deliberação nº369/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

9 - CEDÊNCIA DE TRANSPORTES - GRUPO CORAL ALENTEJANO “OS AMIGOS DO 

BARREIRO”. 

Proposta nº 119/2011- RJ 

Proveniência: Serviço de Associativismo 

 

Nos termos do art.º 64, n.º 4, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
5/A/2002 de 11 de Janeiro, proponho a cedência de transportes às entidades do concelho que se 
descriminam no mapa em anexo. 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 

92, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro. 

Esta despesa tem cabimento nas rubricas: 

GOP – 06.006.2007/103 

Orç. – 07.05.02.02.10 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, 

inserta no final da acta como Anexo I e passou a integrar a 

deliberação nº370/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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10 - ATRIBUIÇÃO DE UMA LICENÇA DE GUARDA-NOCTURNO PARA A FREGUESIA 

DE SANTO ANDRÉ 

Proposta nº 47/2011- CM 

Proveniência: Divisão Administração Geral 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Achou estranha a carta do 

presidente da Junta, ao dizer que está completamente de 

acordo, desde que não haja custos financeiros para a 

freguesia. 

As regras já foram colocadas quando se abriu o concurso. --- 

 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Vereador Carlos 

Moreira, inserta no final da acta como Anexo J e passou a integrar 

a deliberação nº371/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
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11 - ANULAÇÃO DA GUIA DE DÉBITO Nº 98/2011 DE 2 MAIO 2011 

(AR/30/98). 

Proposta nº 48 /2011- CM 

Proveniência: DGUL 

 
Face ao exposto na informação da DGUL anexa ao processo em referência, que faz parte 
integrante desta proposta, proponho que seja anulada a guia de débito nº 98/2011 de 02-05-2011, 
no valor de € 346,00 (trezentos e quarenta e seis euros), tendo em conta que foi indevidamente 
processado pelos motivos expostos, na já citada informação. 
 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do Artigo 
92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Vereador Carlos 

Moreira, inserta no final da acta como Anexo L e passou a integrar 

a deliberação nº372/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

12 - URBANIZAÇÃO RUA DOS CIPRESTES – PROPOSTA PARA ACEITAÇÃO 

DEFINITIVA DAS INFRAESTRUTURAS E CANCELAMENTO DA GARANTIA 

BANCÁRIA (LT/713/ALV). 

Proposta nº 49/2011- CM 

Proveniência: Divisão Fiscalização 

 
Face ao exposto na informação da EMRAUGI, anexa ao processo em referência, que faz parte 
integrante desta proposta, Na sequência do solicitado através do requerimento registado sob o N.º 
11443 (SAGA 2187/11) datado de 20/05/2011, foi realizada a vistoria conforme o disposto no n.º 2 
do art. 87º do Dec. –Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na sua redacção actual, para efeitos de 
recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento designado por RUA DOS 
CIPREASTES sito em VILA CHÃ na freguesia de SANTO ANTÓNIO DA 
CHARNECA, conforme teor do Auto de vistoria N.º 73/11 datado de 30/06/2011, proponho 
termos do n.º 1 do art. 87º do diploma acima referido que a Câmara delibere sobre a sua 
RECEPÇÃO DEFINITIVA. 
 
Caso a Câmara delibere favoravelmente o proposto, é devida a respectiva redução da garantia 
bancária conforme consta do mapa resumo em anexo, no valor de 33.769,26 € (Trinta e três mil, 
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setecentos sessenta e nove euros, vinte seis cêntimos), que corresponde ao valor total das obras 
de urbanização recepcionadas definitivamente. 
 
O valor acima mencionado, da redução a efectuar à garantia bancária, corresponde ao valor total 
da garantia bancária existente pelo que a partir deste momento deverá ser efectuado o respectivo 
cancelamento da garantia bancária N.º D.19327 do BANCO ESPIRITO SANTO, emitida em nome 
de SURCOTUL – SOC. DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, LDA 
 
Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do nº 3 do artº 92º 
da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Vereador Carlos 

Moreira, inserta no final da acta como Anexo M e passou a integrar 

a deliberação nº373/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

13 - OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, SITO NA QUINTA NOVA DA TELHA (PARCELA 

D) – SANTO A NDRÉ – LT/1/09. 

Proposta nº 50/2011- CM 

Proveniência: DGUL 

Face ao exposto na informação da DGUL em anexo, que faz parte integrante desta proposta, 
Proponho que a câmara delibere a aprovação do presente projecto de loteamento, com as 
seguintes características: 

Área total da propriedade – 13 038.93 m2 

Área do prédio a lotear – 13 038.93 m2 

Área loteada (soma das áreas dos lotes) – 6 324.01m2 

Área máxima de implantação – 2 001.35 m2 

Área total máxima de construção (excluindo caves para estacionamento) – 4 688.47 m2 

Área total máxima de construção de caves para estacionamento – 1 595.86 m2 

Número de lotes – 5 

Número máximo de fogos – 18 

Área de cedência para o domínio público municipal – 3 767.20 m2
 
 

Área de cedência para espaços verdes de utilização pública – 888.06 m2 

Área de cedência para equipamentos – 2 059.66 m 

O projecto de Loteamento cumpre o disposto no Plano Director Municipal do Barreiro (PDMB). 
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Informa-se que nos termos do n.º 2 do artº 22º do DL 555/99 de 16/12, na sua redacção actual a 
aprovação do pedido de licenciamento da operação de loteamento não é precedido de um período 
de discussão pública. 
 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do Artigo 
92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Rui Lopo – É a continuação do loteamento do 

Alto da Paiva, que está faseado. Na prática é isso. 

 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Vereador Carlos 

Moreira, inserta no final da acta como Anexo N e passou a integrar 

a deliberação nº374/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

14 - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2010 – RUA DO MERCADO 

– COINA-LT/3/05. 

Proposta nº 51/2011- CM 

Proveniência: EMRAU 

Face ao exposto na informação da EMRAU anexa ao processo em referência, que faz parte 
integrante desta proposta, proponho que, nos termos previstos no Decreto-lei n.º555/99 de 16/12, 
na sua actual redacção, a Câmara Municipal delibere a aprovação da respectiva alteração ao 
Alvará de Loteamento n.º01/10, a qual, consubstancia o seu 1.º aditamento e implica as 
alterações que a seguir se descrevem: 

Lote nº 1  área máxima de implantação – 270,00 m
2
 

Lote nº 2  área máxima de implantação – 502,22 m
2
 

Lote nº 3  área máxima de implantação – 382,70 m
2
 

Atendendo à natureza das alterações pretendidas, não há lugar ao pagamento de quaisquer taxas 
adicionais, nem são consideradas alterações às obras de urbanização que se encontram 
concluídas. 
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do Artigo 
92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro. 
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DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Rui Lopo - Corresponde a uma correcção de uma 

inobservação, por parte dos serviços, aquando da apresentação 

das telas iniciais do processo por parte do particular. Os 

serviços não tinham identificado e não tinham somado a área 

de implantação, o particular tem razão. É na prática uma 

correcção. O alvará não tem discussão pública porque não 

ultrapassa os quatro hectares, não ultrapassa os cem fogos e 

não é mais do que 10% da população da freguesia de Coina. -- 

 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelo Senhor Vereador Carlos 

Moreira, inserta no final da acta como Anexo O e passou a integrar 

a deliberação nº375/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

 

 

15 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INQUÉRITO ONLINE AOS MUNÍCIPES. 

Proposta nº 8/2011- GVSOC 

Proveniência: Gabinete da Vereação Socialista 

 

Numa altura em que a intervenção dos cidadãos no espaço público se processa cada vez mais 
através da internet e das ferramentas que a mesma proporciona; 

Num momento histórico que vivemos, o qual exige ainda mais capacidade de resposta de todas as 
organizações de natureza pública que existem para prosseguir o interesse público e servir os 
cidadãos; 

Considerando ainda o rigor que deve estar associado à gestão pública e a necessidade presente 
de seleccionar com maior precisão os serviços ao dispor dos utentes; 

Consideramos adequado e ajustado promover um inquérito on line para avaliação do grau de 
satisfação dos munícipes barreirenses com os serviços camarários, a par de uma angariação de 
informação quanto aos serviços que necessitam de ser melhorados na perspectiva do utente ou 
dos serviços que carecem de ser inovados em proveito do cidadão. 

Nestes termos, propomos que a Câmara Municipal do Barreiro, através da Divisão de Informática 
e Novas Tecnologias e Gabinete de Qualidade e Modernização Administrativa elaborem e 
disponibilizem inquérito on line que se possa constituir como um eficaz instrumento de gestão, a 
par de outros que já existem e estão em uso na autarquia.   
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Pelo que propomos que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº. 3 do 
artigo. 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Faz uma pequena correcção 

porque a proposta tem um parágrafo a mais e que não tem que 

ver com o teor da proposta, é os paste copy. 

Depois entrega um documento em substituição deste. 

É no segundo parágrafo a contar do fim, onde se refere 

“requerer ao IGESPAR”, obviamente que é um parágrafo que está 

a mais e que nada tem que ver com este assunto. 

Sobre o assunto em questão na proposta, e que os Vereadores 

do Partido Socialista trazem acerca do inquérito online aos 

munícipes, vem ao encontro daquilo que sentem ser importante 

e necessário para se disponibilizar as ferramentas que tem ao 

seu dispor, aos munícipes. Mostrar de forma clara e 

transparente o que é que o município faz e o que é que espera 

dos seus munícipes. Isto é um trabalho a fazer entre as duas 

partes. 

Entendem que este inquérito online aos munícipes é importante 

para auscultarem as suas opiniões, sobre alguns assuntos e 

para ouvirem, em sentido figurado. Apercebem-se de algumas 

propostas que lhes possam chegar ou que lhes sejam 

endereçadas desta maneira mais simples, mais direta e mais 

adaptada aos tempos modernos. 

É nesse sentido que fazem esta proposta de que seja elaborado 

um inquérito, à semelhança de outros inquéritos do mesmo 

género que já existem noutras câmaras municipais.------------ 
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Senhor Vereador Nuno Banza – Quer felicitar os vereadores do 

partido socialista por esta proposta. 

Dizendo-lhes que está inteiramente de acordo com ela e se lhe 

permitissem gostaria de fazer duas propostas adicionais, 

muito simples e que seria, que o inquérito online, possa ter 

também disponível a informação sobre o que é que é 

efetivamente, a utilização desse inquérito porque acha que os 

munícipes devem não só ter a possibilidade de se prenunciarem 

online sobre alguns serviços. Sugere que os serviços em si 

tenham uma forma de não transformar aquilo que é um inquérito 

online, num chat ou numa lista de comentários que não serve 

para nada. Não permite identificar nem responder às pessoas, 

entupindo apenas o serviço, porque para isso existe o e-mail 

geral da câmara e as pessoas já mandam para lá coisas. Acha 

que o inquérito tem utilidade por essa perspectiva, que é a 

de poderem saber quantas pessoas se prenunciaram, o que é que 

perguntaram e depois o que é que se respondeu. Não é só a 

estatística é também o conteúdo em concreto, para se saber do 

que é que as pessoas se queixam. 

Não é só quem tem que responder que tem que saber do que é 

que as pessoas se queixam. Deve haver um retorno e isto deve 

permitir, também, que os serviços o façam anualmente e 

integrem naquilo que for o relatório do exercício da câmara. 

Permite-se a fazer uma segunda sugestão no sentido de este 

inquérito ser extensivo aos TCB`s.--------------------------- 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Pergunta ao Vereador Nuno 

Banza se quer fazer alguma proposta de alteração 

relativamente ao texto. ------------------------------------- 
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Senhor Vereador Nuno Banza – Ao texto da proposta em si, não. 

Gostaria de ver integradas estas duas sugestões. 

Haver avaliação que possa integrar o relatório da câmara e 

que essa avaliação seja dada a conhecer anualmente e que não 

seja apenas dos serviços da câmara. Que seja também do 

serviço prestado pelos TCB`s. ------------------------------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Acha que é pacífico e que 

deve ser enquadrado por parte do Presidente em termos de 

orientação para os próprios serviços. É um processo dinâmico 

que não pode parar e cada vez tem que ser mais completo, mais 

aprofundado e naturalmente que a avaliação dos resultados é 

também determinante. A participação ou não participação acaba 

por se esvaziar e os objectivos da proposta perdem-se 

completamente. --------------------------------------------- 

 

Senhor Presidente – Refere que no caso da proposta se é um 

inquérito ou um questionário online, nestes casos não tem 

respostas. 

Quanto muito tem a avaliação que o Vereador Banza está a 

dizer. Sendo um inquérito online não tem que ter respostas, 

caso contrário estariam a falar de coisas tipo a caixa de 

reclamações ou das cartas e e-mails que são recebidos todos 

os dias na câmara e não lhe parece que fosse essa a proposta 

do partido socialista. O que sugere, se estivessem de acordo, 

é que os serviços trabalhem a proposta, e há da sua parte o 

compromisso, depois de se ver entre eles, se a proposta que é 
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feita necessita que se lhe acrescente ou retire alguma coisa, 

mesmo que esta proposta não precise de vir novamente a 

reunião de câmara. ----------------------------------------- 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Os inquéritos devem integrar 

os relatórios anuais dos serviços, para que se tenha uma 

noção, do que é que se obteve para aquele serviço. ---------- 

Senhor Vereador Amilcar Romano – Pensa que isso possa ser 

limitador e aqui o Presidente de certa maneira foi ao 

encontro das suas perspectivas. 

Os serviços aqui têm que trabalhar e ver como é que vão 

colocar na prática os questionários. Depois o questionário 

tem opções e os próprios serviços de acordo com a câmara ou 

com as indicações do Presidente, dar orientações sobre 

questões pertinentes da gestão do município que justificam a 

todo o momento estar em contacto com os munícipes. ---------- 

 

Senhor Vereador Rui Lopo – O seu pedido de intervenção 

inicial tem a ver com esta sugestão que foi bem acolhida por 

todos e por ele em particular da inclusão dos transportes 

nessa metodologia. Explica que os TCB`s já concluíram um 

inquérito de satisfação de utentes, há alguns meses e que 

isto para eles não é novo. Não só o fizeram online como 

também presencialmente e com protocolo, já tinha informado a 

câmara e espera quando tiver os dados trabalhados de os 

trazer a câmara. Está totalmente de acordo sobre isso. 
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Mas, é exatamente por saber como é que estas coisas se fazem, 

que não pode ser propriamente, como a proposta que está em 

cima da mesa e que pretende ir tão profundamente. Porque do 

ponto de vista de princípio, estão todos de acordo, de que 

estas coisas têm que aparecer e que deve ser assim que se 

trabalha. A proposta que está em cima da mesa é muito sumária 

e não aprofunda em nada e a discussão já está virada para os 

resultados de um inquérito que se faça acompanhar dos 

relatórios de actividades de câmara ao final do ano. 

A proposta é simples e estão todos de acordo, se calhar até é 

prático de se por no site, um pequeno inquérito ou um estudo 

de opinião. Na prática a proposta diz isso, mas o que se está 

a caminhar na discussão é uma coisa mais profunda que obriga 

a um debate mais depurado entre eles sobre o que se pode 

construir. É só para balizarem aquilo que é a proposta e o 

resultado final, porque se não daqui a um ano estão a 

discutir que a proposta deu um resultado final…-------------- 

 

Senhora Vereadora Zélia Silva – Como proponentes da proposta, 

pensa que nesta primeira fase devem incluir também os TCB`s e 

depois numa segunda fase quando se discutir o resto do 

assunto, introduzir algumas outras propostas que se venham a 

tornar prementes. 

Vêem também qual é o inquérito que lhes aparece e discutem à 

volta dele. ------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente – Da sua parte e dos outros vereadores, 

conforme já perceberam das suas intervenções, não vêem 

inconveniente e votarão favoravelmente a proposta. 

Se assim for e com o acrescento de alargar aos TCB`S propõe 

que se vote. ------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a PROPOSTA acima 

referenciada, apresentada na reunião pelos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista, inserta no final da acta como Anexo P e passou 

a integrar a deliberação nº376/2011.  

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 

artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO – 
 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, deu por 

encerrada esta reunião pelas vinte e horas e quarenta um minutos.  

 

 

- APROVAÇÃO DA ACTA – 
 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a 

presente acta que, que após lida e aprovada por MAIORIA na reunião 

de 9 de Janeiro de 2013, vai ser assinada por mim, Ana Paula 

Monteiro, que a lavrei na qualidade de secretária 

_____________________________ e pelo Senhor Presidente da Câmara 

_________________________________ Carlos Humberto de Carvalho. --- 


