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Ata nº 11 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada 18 de Dezembro de 2013 

 
Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, pelas vinte horas e 

trinta minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal do 

Barreiro, com a seguinte Ordem de Trabalho:  

 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

3.1.  APRECIAÇÃO E DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A TIVIDADE 

MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 25º DO 

Nº 2 DA ALÍNEA C), DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO. 

 

Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21h30 

registando-se a presença de 29 deputados municipais, conforme lista de presenças 

anexa à ata. 

O Senhor Presidente da Mesa lê os pedidos de substituição, ao abrigo do artigo 78º da 

lei 169/99 de 18 de Setembro, revista pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  

 

Antonieta Oliveira – Substituída por Arlindo Costa 

Rui Ferrugem – Substituído por Hélder Loução  

Alexandra Silvestre – Substituída por Rita Filomena 

Espirito Santo – Substituído por Paulo Santiago 

Paulo Santiago – Substituído por Carlos Bucho 

Madalena Alves Pereira – Substituída por Teresa Guerreiro 
 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos 

Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Regina 

Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel 

Oliveira Lobo, Luís Filipe Pimenta Ferreira, Joana Rita Falua Branco, Frederico 

Alexandre Aljustrel da Costa Rosa e Luís Carlos Tavares Bravo. 
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A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vitor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e 

pela segunda Secretária Ana Maria R Gomes da Silva.  
 

3.1. - APRECIAÇÃO E DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE 
A TIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO, DE ACORDO 
COM O ARTIGO 25º DO Nº 2 DA ALÍNEA C), DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO. 

 
Presidente da CMB, diz que estão a atravessar um momento particularmente 

exigente para o poder local e refere, no concreto, alguns aspetos que o refletem: a Lei 

dos dirigentes, a Lei das 40 horas, a redução de Freguesias e a descentralização de 

novas competências para as freguesias, a nova Lei de finanças locais, o novo regime 

jurídico de atribuições e competências das autarquias, a Lei dos compromissos, a 

tentativa de privatização da EGF e a tentativa de fusão da empresa de águas residuais 

(SIMARSUL) com outras, numa só empresa para gerir 99 municípios. 

No que respeita aos trabalhadores: a redução salarial, os congelamentos nas 

carreiras, a redução de férias, a redução de subsídios, a redução em número e valor 

da hora extraordinária, etc. Tudo isto obrigou a um intensíssimo trabalho deste início 

de mandato, num período de grande exigência que obrigou a múltiplas reuniões e 

debates internos. 

A concertação em algumas matérias com outros municípios.  

Quer partilhar com os senhores deputados que este foi um dos momentos mais 

exigentes que atravessou como Presidente de Câmara. Que tem efetuado dezenas de 

conversas com dirigentes, realizaram Opções Participadas com os trabalhadores e 

reuniões setoriais com trabalhadores e sindicatos, no que diz respeito às 40 horas em 

particular. 

No início do mandato houve necessidade de associar estas matérias com a 

distribuição de pelouros, a uma nova estrutura camarária, ao contacto com todos os 

trabalhadores e instituições locais, ao início do ano letivo “A Escola Somos Todos 

Nós”. Ao mês sénior, à festa do desporto e da cidade e a música.  

E a iniciativas que não sendo da Câmara, mas tendo a sua intervenção, como o 

“OUTFEST”, o Barreiro Rock, o congresso “O Trabalho e o Movimento Operário”, o  
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protocolo tripartido entre a câmara, a Baia Tejo e a Escola Bento Jesus Caraça, para a 

localização desta no Bairro Operário. 

Fizeram-se imensos contactos, com diversas entidades, com vista a projetos 

estruturantes para o concelho, nomeadamente: reuniões e visita com o secretário de 

estado dos transportes no âmbito do património ferroviário, da zona ribeirinha e dos 

TCB; Com a autoridade metropolitana de transportes de Lisboa, sobre as 

indeminizações compensatórias ao serviço público de transportes; Com a APL, sobre 

a náutica de recreio e a atividade portuária no concelho; Com as estradas de Portugal, 

sobre os acessos rodoviários; Com o senhor secretário de estado da modernização 

administrativa sobre “Lojas do cidadão”; Com a CCDR no âmbito da Área 

Metropolitana de Lisboa, sobre o novo quadro financeiro 2014-2020.  

Foram ainda efetuados inúmeros contatos, a fim de atrair investimento para o 

concelho do Barreiro.  

Efetuaram uma reunião/visita em conjunto com o senhor presidente da entidade 

regional da região de Lisboa, a propósito de novas ações no âmbito do turismo no 

Barreiro e outra com o presidente da delegação regional dos estabelecimentos 

educativos.  

Estão a preparar intensivamente as comemorações dos 30 anos da Cidade do 

Barreiro; dos 40 anos do 25 de abril e dos 50 anos dos jogos juvenis do Barreiro. 

Receberam dois prémios: um para o Centro de Educação Ambiental da Mata da 

Machada, para os melhores municípios para viver na área do ambiente e outro sobre a 

qualidade da Água no Barreiro que também recebeu o selo de qualidade. 

Refere para terminar a sua intervenção, alguns dados sobre a situação financeira 

referentes a Novembro deste ano. Estão com cerca de 46 milhões de receita. 

Efetuaram mais onze milhões e quinhentos mil euros em pagamentos do que em anos 

anteriores. 

Os pagamentos em atraso superiores a noventa dias, são de 521 mil euros, menos de 

onze milhões e trezentos mil euros do que em dezembro de 2013 e o endividamento 

global da câmara, é agora de menos de trinta e quatro milhões e novecentos mil 

euros. Continuam a reduzir a divida de curto, médio e longo prazo. 
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O Deputado Hugo Cruz do PSD, pretende fazer uma manifestação de 

protesto, que tem a ver com a Lei nº 43/2012 do PAEL. Sente-se incapaz nesta 

fase como deputado de fazer o que está ao abrigo da lei, e passo a citar, “o 

acompanhamento do PAEL é efetuado nos seguintes termos, alínea a) pela 

Assembleia Municipal, trimestralmente e através da informação prestada pela 

câmara municipal que integra obrigatoriamente a avaliação do grau de 

execução dos objetivos previstos no plano, bem como qualquer outra 

informação considerada pertinente”. Na sua opinião esta situação não está a ser 

cumprida. Como esta informação não está expressa na informação escrita do senhor 

Presidente, gostaria que a câmara lhes desse, dentro do possível essa avaliação, e 

que no futuro fosse incluída num capitulo especifico sobre a matéria. 

 

O Deputado André Batista Pinotes do PS, faz uma ressalva em nome do poder local 

e de todos os partidos. Acabaram de vir de uma reunião pública de câmara e por 

vezes as pessoas não tem a noção do real esforço que encena, quando abraçam 

funções públicas ao nível autárquico. Quer deixar explicita qual será a posição do PS 

neste mandato que agora se inicia e nas discussões que vão ter.  

O Partido Socialista vai pautar a sua intervenção pela proximidade à população, pela 

defesa do serviço público de qualidade, pelo apoio às medidas que promovam a 

qualidade de vida dos barreirenses, por uma análise rigorosa daquilo que é a atividade 

de cada um dos órgãos, pela apresentação concreta de propostas e pelo 

acompanhamento das que, não sendo do PS, possam cumprir os preceitos que acima 

enunciou.  

Os seus eleitos, nos diferentes órgãos, não se vão deixar aprisionar por nenhuma 

tentativa estratégica de os amarrar a uma imagem que não corresponda a nenhum 

destes pressupostos e que um dos papéis principais que a Assembleia Municipal tem, 

é o de fiscalizar.  

Como nota final o Partido Socialista, disponibiliza-se para todo e qualquer diálogo 

interpartidário que considerem pertinente. 
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O Deputado José Batata da CDU, releva um dos pontos que foi mencionado na 

intervenção do senhor Presidente da Câmara. Trata-se da atribuição do prémio do 

“selo de qualidade exemplar de água para consumo humano”. 

Este prémio é atribuído pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos que 

atribuiu pela 1ª vez os “selos de qualidade”. A atribuição destes selos engloba uma 

série de critérios, entre eles o de 100% do cumprimento do número de análises 

agendadas no programa de controlo de qualidade de água, entre outros que citou. 

No conjunto das 403 entidades que prestam o fornecimento público de água, foram 

selecionadas 61 onde se encontra a CMB e os seus serviços. 

Todo o concelho do Barreiro está de parabéns e sublinha o excelente trabalho da 

Divisão de Águas e Resíduos. 

A água é um bem público e deve permanecer na gestão pública tal como a CDU tem 

defendido e reafirmado. A atribuição deste prémio também serviu para o confirmar. 

 

O Deputado Leal da Silva do PS, dirige-se ao Presidente da Câmara, dizendo que 

examinou com interesse a informação escrita do passado mês de Outubro e não pode 

deixar de exprimir alguma desilusão em três temas principais: Clareza, Precisão e 

Ousadia.  

Quanto aos vereadores e respetivas áreas e funções, tem o senhor presidente a 

responsabilidade de atribuir ao conjunto dos vereadores eleitos a distribuição de 

pelouros e tempos. A primeira entidade a ter conhecimento dessa atribuição deveria 

de ter sido a Assembleia Municipal, o que não sucedeu e não o pode deixar de 

lamentar. Seria uma atenção democrática à Assembleia Municipal. 

Nota com surpresa que, contrariamente a todas as outras Câmaras da Península de 

Setúbal, só o Barreiro não identifica, no seu site, a proveniência política do Presidente 

e Vereadores e solicita que tal indicação passe a figurar. Gostava de receber uma lista 

das nomeações efetuadas para os respetivos gabinetes de apoio. 

Questiona que trabalhos e que soluções de acerto foram tidas nas reuniões efetuadas 

entre a Baia do Tejo e a RISCO, para o desenvolvimento dos trabalhos que já se 

encontram a decorrer.  
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Na referência ao instrumento essencial, que é o Plano Diretor Municipal do Barreiro e 

cuja revisão se aguarda, é um processo em construção de estratégia e 

desenvolvimento do município do Barreiro 2025, como está esse instrumento em 

termos de prazo, preço e qualidade. Quem executa este plano de desenvolvimento 

2015, com que cenários, com que metodologias, e com que contactos. Diz ainda que, 

nesse quadro, foi mencionada uma visita ao concelho mas não esclarece com quem, 

quando e para quê tal visita foi realizada e o que sabem os Barreirenses sobre esta 

visita e sobre este plano. 

Não encontrou, com precisão, referências que lhe retirassem a dúvida quanto à 

recente controvérsia sobre os limites do concelho e que agora colocam em causa 

áreas que, há muito, eram consideradas pertença do Barreiro. 

Quanto à ousadia, o Barreiro industrial, atingido pela desindustrialização, deveria 

buscar fora dos seus limites, o exemplo, a solidariedade e apoio de outras áreas que, 

na Europa, foram igualmente atingidas e quase em simultâneo, pelo mesmo mal. 

 

O Deputado Hugo Abade da CDU, coloca uma questão sobre a compensação da 

obrigação de serviço público. O senhor Presidente da câmara referiu que houveram 

conversações com o secretário de estado e com a autoridade metropolitana de 

transportes e nesse sentido quer saber exatamente em estado é que isto está, quais 

são os valores e perceber como é que se chegou a este valor. 

Na última assembleia quiseram ali dividir, fazendo parecer que existiam dois mundos. 

O Barreiro e o resto, onde nomeadamente o PS e o PSD colocaram que nesta 

assembleia só estavam para discutir os problemas do Barreiro. 

Só que, a falta desta compensação da obrigação de serviço público, que os 

Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), têm vindo a sofrer, desde há muitos anos, 

tem que ver com opções políticas que, tanto o PS como o PSD, tem feito nos seus 

diversos governos, ignorando este serviço público que só é prestado em cinco 

autarquias no País.  

O Barreiro tem uma alta taxa de mobilidade e interpretando que a mobilidade é um 

meio de desenvolvimento do concelho, quer continuar a manter este serviço de 

qualidade prestado pelos TCB. Assim gostava de perceber se a critica aos sucessivos  
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governos é apenas do grupo da CDU ou se é acompanhada pela bancada do PS e do 

PSD aqui presentes. 

 

O Deputado André Antunes do BE, diz que a informação do senhor Presidente, de 

facto reporta-se a um período muito curto. 

Há cerca de um mês e meio, na SIC Noticias, o secretário de estado Sérgio Monteiro, 

descartou a possibilidade do Terminal de Contentores ir para a Trafaria, apontando o 

Barreiro como uma das hipóteses. Pretende saber se existem contactos e em que 

grau estão.  

No âmbito do programa REPARA, quer saber se a Escola Conde Ferreira está, ou 

não, incluída nesse programa e caso não esteja se há planos e quais são. O mesmo 

para o Clube o “Praiense”, onde se projetou vir a instalar a PSP. E ainda em relação à 

ilha do Parque Catarina Eufémia, qual é o seu estado. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, diz que partilha algumas das angústias transmitidas 

pelo senhor Presidente da Câmara, nomeadamente a condicionante da gestão da 

autarquia face à recente legislação. Os desafios, perante as dificuldades de hoje, são 

oportunidades se existir inteligência, capacidade e trabalho, no sentido das 

ultrapassar. 

Participou com gosto, enquanto eleito na tomada de posse do executivo e ouviu com 

atenção o discurso do Presidente da Câmara, mas já participou em tomadas de posse 

de outros executivos e pensa que faltou no discurso do Presidente, um rasgo, uma 

visão no sentido de ultrapassar estes constrangimentos.  

O BE colocou uma questão que quer recolocar com mais enfase. Diz que o PS 

Barreiro ainda não tomou posição sobre isso por falta de dados mas gostaria que o 

Presidente lhes explicasse o que há de concreto, quanto à visita do secretário de 

estado das infraestruturas e transportes, relativamente à utilização de terrenos na 

Quimiparque para o chamado “terminal de contentores”. 

O atual governo fez um grande Showoff em relação à Trafaria quanto ao porto de 

águas profundas e, neste momento, existe um claro recuo em relação a essa matéria. 

Temos um porto de águas profundas em Sines e tudo indica que este ano passará a 

ser o 5º porto da Península Ibérica. O PS, para formar a sua posição sobre essa  
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matéria e poder assim dar um contributo à Cidade e ao executivo, gostaria que o 

Presidente tivesse mais informação para prestar. 

Gostariam ainda de saber, sobre a ponte do Barreiro para o Seixal, se existem 

desenvolvimentos; Quanto à ligação do Barreiro à Ponte Vasco da Gama qual é a 

solução, tem que haver alternativas de acessibilidade enquanto se mantiver suspensa 

a construção da 3ª travessia sobre o Tejo. 

Face ao período de crise e grande dificuldade económica, no País e no Concelho, e 

tendo o Barreiro algumas empresas importantes, pretendia saber, caso possível, em 

termos de desenvolvimento como está a atividade económica do concelho. 

Que medidas concretas existem sobre a preservação do Património Ferroviário, 

nomeadamente a estação do Barreiro que com mais dois, três invernos começa a cair. 

E exemplifica 2 concelhos na margem Sul (Estremoz e Sines) onde estas autarquias 

preservaram as estações e refere também o programa REPARA, para Alburrica, e 

todo o processo da obra, questionando se o mesmo está a decorrer no tempo previsto. 

No plano de controlo de perdas de água realça a substituição de válvulas e pergunta 

qual é o ponto da situação. Elogia os resultados relativamente à qualidade da água no 

município. Quanto à eficiência energética diz que existe alguma melhoria na 

iluminação pública, mas pergunta se existe algum plano para reduzir os consumos.  

Partilha a posição expressa pelo deputado do PSD, em relação ao PAEL, que os 

deputados municipais têm toda a legitimidade de exigir à autarquia que lhes apresente 

o acompanhamento e execução desse plano. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD - Faz uma sugestão para o trabalho do arquivo 

municipal de que na medida do possível, em articulação com as associações, deve ser 

reforçado no sentido de reduzir os espólios documentais que existem dispersos, não 

tratados nem protegidos, em muitas associações, coletividades e empresas. 

Elogia os resultados relativamente à qualidade da água no município. 

Depois refere um estudo de 2011, sobre a execução das obras no sistema de 

abastecimento de águas e resíduos, que falava num investimento de quase sessenta 

milhões de euros, para perguntar como está a execução desses trabalhos. 
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A informação escrita omite completamente o tema da segurança mas no decurso da 

campanha eleitoral, o PSD propunha a criação de uma polícia municipal e sabe que foi 

deliberado fazer-se um estudo para apurar essa possibilidade. Gostava de saber em 

que ponto está. 

Outra preocupação dos munícipes é a limpeza das ruas e a recolha do lixo sobre os 

quais estão cada vez mais insatisfeitas. 

Pergunta se têm alguma ideia da execução relativamente à receita do IMI e qual o 

prazo médio de pagamento a fornecedores. Na estrutura das Grandes Opções do 

Plano é de 1,5 % desses valores para questões de segurança o que é muito pouco. 

 

O Deputado André Batista do PS, tem vinte e oito perguntas para colocar ao 

Presidente da Câmara e vai coloca-las em três blocos para uma boa condução dos 

trabalhos. 

Barreiro, participação e cidadania, faz uma consideração no que se reporta 

diretamente ao projeto de participação e que ocupa meia página num total de trinta e 

três. 

Qual é a posição do presidente em relação ao papel dos vereadores que não têm 

pelouros. 

Pergunta se este projeto ruiu. Tantos meios que são alocados a este projeto 

(financeiros e pessoal), que é insuficiente no envolvimento da população, mas que é o 

modelo pelo qual optaram. Neste modelo que consideram desajustado, deixou agora 

de estar a ser cumprido como era antigamente. 

Num documento com trinta e três páginas não existe uma palavra sobre transparência. 

Recorda os presentes que num estudo da Associação Cívica, Integridade e 

Transparência o Barreiro obteve 33 pontos em 100. Somos dos piores municípios do 

País, não somos referência nesta matéria. 

A pergunta que fica é como é que no documento que legalmente reporta a atividade 

da câmara, não consta uma vez, uma medida, uma intenção, uma iniciativa que vise, 

incrementar os níveis de transparência. 
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O Deputado Paulo de Deus da CDU, relativamente à questão da participação, 

democracia e cidadania, terá todo o gosto em fornecer ao deputado André Pinotes, 

aquilo que tem sido feito. 

No final do mandato passado, na Assembleia Municipal realizada em Junho de 2013, 

afirmaram que terminariam esse mandato (2009-2013), com um défice inferior ao 

encontrado na autarquia após a gestão do Partido Socialista. 

O endividamento total em Outubro de 2005 era de 37.192, 98 euros e hoje é de 34.956 

mil euros. Se compararem o endividamento líquido era em 2005 de 25.991 mil euros e 

hoje é de 11.158 mil euros. 

Nos pagamentos efetuados em 2005 foram de 27.881 mil euros e em 2013 superiores 

a 45 milhões. 

Se compararem o ano 2005 com o ano 2013 e tiverem em linha de conta a crise que 

afetou o país e que se abateu também sobre o concelho do Barreiro, bem como todas 

as alterações legislativas, como a lei dos dirigentes, 40 horas, redução do número de 

freguesias, descentralização e novas competências das freguesias, a nova lei das 

finanças locais, a lei dos compromissos, as privatizações, como é o caso da EGF, a 

redução dos salários dos trabalhadores, a fusão de empresas multimunicipais, etc. 

A ter tudo isto em conta verificarão que o trabalho feito, foi muito sério ao longo deste 

mandato. 

Estes dados mostram por si só uma diferença muito clara entre a gestão efetuada 

pelos comunistas e seus aliados na câmara do Barreiro. 

Mostram também que as medidas adotadas pela CDU, na gestão da câmara 

permitiram sanear financeiramente a autarquia, embora ainda mantenha alguns 

problemas. Possibilitando hoje melhores condições para a contínua prestação de um 

serviço público de qualidade às nossas populações. 

Como nota final, diz que em outubro de 2005 o PS deixou a câmara por vontade dos 

Barreirenses e ficaram 46 trabalhadores avençados, hoje esse número está reduzido a 

5 avençados. 

É caso para dizer que em política não vale tudo. A obrigatoriedade e a seriedade não 

podem ser tolhidas pela demagogia e pela desfaçatez, situação recorrentemente 

utilizada por alguns na disputa politica no nosso concelho. 
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O Deputado André Batista do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Pergunta sobre o documento que lhe foi entregue e que faz parte da intervenção do 

deputado Paulo Deus, que reflete oito anos do projeto de participação e cidadania, se 

lhe sabe dizer qual foi a verba adstrita ao projeto. 

Se considera que a agregação da comunicação com o programa de participação, se é 

profícuo misturar, informação e publicidade com participação cívica. 

Acha que discutir com os interessados antes de se decidir e isso inclui a bancada do 

PS, quem muitas vezes não é ouvida, mas garante que estão interessados. 

O Partido Comunista e os Verdes, não cumpriram com o que prometeram, pergunta se 

eles justificaram o que não concretizaram. 

Pergunta se considera relevante duplicar naquele documento de três folhas, questões 

em `âmbitos diferentes como é o exemplo do “roteiro das freguesias” e depois mais à 

frente “reuniões com as juntas de freguesia”. 

É correto na sua opinião a Comissão municipal da qual faz parte e que não funcionou, 

ser invocada.  

O conselho municipal de segurança, de toponímia, de juventude e de reabilitação do 

Barreiro Antigo, considera que tiveram uma participação efetiva no envolvimento das 

populações.  

Onde é que está o Orçamento Participativo, onde está o envolvimento das pessoas 

em concursos de ideias, onde está o cumprimento do que escutaram nas Opções 

Participadas. 

A participação não é ouvir para fingir que se ouve. 

Isto deixa-o de consciência política tranquila, em termos de participação no Barreiro. 

 

O Deputado Paulo de Deus da CDU, relativamente às questões da participação, 

podem ser resumidas numa frase muito simples “ a conceção de partido é diferente”. 

Em relação a estas matérias, Opções Participadas, Conselhos Municipais, Orçamento 

Participativo, o que fez o PS nos quatro anos que esteve na câmara, zero. 

Já foi várias vezes referido em relação ao Orçamento Participativo que a CDU não o 

entende como solução mais adequada no nosso concelho, é uma opção. 
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A confusão que tentou gerar quanto às opções da câmara no funcionamento das suas 

unidades e nos seus serviços operacionais, são questões que tem que colocar à 

câmara. 

Uma coisa são as questões da participação, outra coisa é a participação de cada 

partido no trabalho autárquico em cada concelho. A CDU, tem um contato permanente 

com as populações, o programa eleitoral foi feito com as populações. 

 

O Deputado André Antunes do BE, a informação sendo relativa a Setembro e 

Outubro, houve um aumento de 7% na abstenção no concelho do Barreiro, passamos 

para 54,5%. Os votos nulos e brancos, triplicaram. 

Meia página para participação e com coisas extremamente vagas. Não se fala sobre 

transparência. 

Em relação à transparência há uma linha muito ténue, entre a demagogia e o cerne da 

questão. Há muita gente que vive da demagogia da transparência. A transparência é 

um mecanismo para reaproximar as pessoas dos órgãos. 

Como ativistas políticos, tem que ter em atenção o escrutínio e a responsabilidade que 

lhes recai em cima e a propaganda que é feita contra eles. Tem que dar mais enfase 

do que meia página. Tem que plasmar nos documentos e na ação o que se passa, 

tem que contrariar.  

 

O Deputado André Batista do PS, reitera que da parte do Partido Socialista não 

confundem transparência com corrupção. 

O documento que lhe foi entregue, fala da bolsa de hardware, da dinamização de 

Fóruns digitais periódicos, da semana digital, de disponibilizar sites da internet a 

grupos culturais e de criar galerias de exposições virtuais, e isto não foi feito. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, existe preocupação da generalidade das 

bancadas à exceção da do PCP, de colocar problemas, fazer sugestões, manifestar 

preocupações e disponibilidade para poder encontrar as melhores respostas. 

Sobre o PAEL, está de acordo com o que disse o deputado Hugo Cruz, só não 

consegue perceber porque é que o PSD não votou a favor. 
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É evidente que temos uma água de qualidade, já há bastantes anos e deve ser 

invocado e valorizado, mas onde é que está o Plano Geral de Águas e Saneamento, 

onde está o cronograma de investimento. Não vão especular sobre uma questão que 

sabem que neste momento a câmara não tem capacidade para cumprir, aquele 

cronograma, independentemente dos aumentos progressivos, que o custo da água 

teve para os munícipes. 

Comparar as dividas financeiras de 2005 para 2013, é de quem quer desconhecer que 

neste dois mandatos anteriores a câmara disponibilizou 19 milhões de euros com o 

programa, “Pagar a Tempo e Horas” e “PAEL”. A nossa divida já, deveria ter reduzido 

muito mais. 

Pede ao deputado Paulo de Deus, que não se queixe mais deste governo, porque ele 

só lá está porque eles lhe estenderam uma passadeira vermelha. 

Na Intervenção Escrita, as questões começam a passar à sua margem, porque 

possivelmente não estão interessados em discuti-la. 

A Intervenção Escrita, revela um conjunto de contradições difíceis de compreender e 

há considerações que são feitas no vazio, há explicações que são meras informações 

descontextualizadas e sem qualquer tipo de resultado. 

Expressa, os condicionalismos impostos pelo governo à gestão dos municípios. 

A atribuição de responsabilidades, aos vereadores eleitos é lhes completamente 

desconhecida, não sabem como está distribuída a atribuição de pelouros. Que 

informações têm o Presidente da Câmara para dar à Assembleia, sobre estás 

disponibilidades e com quem reuniu.  

Algumas informações dadas pelo Presidente no início desta reunião não veem na 

Intervenção Escrita, que é um documento que fica. Esta informação só por si, vale 

zero. Há erros do escriba ou uma intenção de camuflada de uma informação que 

permita avaliar, criar expetativas e envolver todos.  

Os dias de hoje exigem-nos transparência. O executivo do PCP e os deputados da 

bancada do PCP nesta Assembleia, podem discordar desta orientação e da defesa de 

informar bem e corretamente os Barreirenses. 

A bancada do PS, tudo fará para clarificar e esclarecer, o que o PCP pretende 

escamotear ou camuflar. 
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O Presidente assume a difícil situação financeira, mas os mapas em anexo, mostram-

nos que as previsões das receitas correntes para 2014, são concordantes com as 

receitas efetivas de 2013. 

Sobre a participação e democracia, não passam de um título vazio, não passa de 

poeira para inóculos. 

Os conselhos municipais, quais, quando, com quem, vazio. 

Sobre a candidatura do REPARA, com investimento de mais ou menos 4 milhões de 

euros, não viu uma placa identificativa, com os valores da obra, com as 

comparticipações do FEDER e da câmara municipal, o responsável da obra e o tempo 

da obra. 

O grupo de trabalho sobre o património ferroviário, qualquer dia acontece-lhe o mesmo 

que ao património industrial da CUF, em que ficaram só as fotografias. Onde estão os 

moldes de todas as peças necessárias para construir um comboio. Sabe porque viu, 

serem queimadas. 

Sobre o plano de urbanização do território da Quimiparque, nada se diz. Parou, está 

congelado, não é politicamente correto para o PCP, para o executivo da câmara. 

Sobre a revisão do PDM, e a tal visita ao concelho, só por humor são feitas as 

referencias expressas. 

Sobre as AUGIS, aguardam mais desenvolvimentos. 

Reforçar os serviços públicos, para a Piscina Municipal prevê a construção de uma 

nova cobertura. Foi colocada uma há treze ou catorze anos de grande qualidade, o 

que é que se passou? 

Habitação social, foram remodeladas 6 habitações no Bairro da Câmara e vão ser 

remodeladas mais 8, isto é um acordar tardio. Sente necessidade de fazer uma 

avaliação e uma visita a este tipo de intervenção que a câmara sempre recusou. 

A bancada do Partido socialista, considera que a transparência de procedimentos, de 

informação e de decisões, está na ordem do dia. 

Manifesta a sua solidariedade e apoio com a luta dos professores. 
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O Deputado José Paleta da CDU, o que está em discussão é a informação escrita do 

presidente da câmara e não um balanço do mandato.  

Valoriza o muito que foi feito em prol do Barreiro. Naturalmente que queriam ter 

realizado muito mais. Em relação à água é uma evidencia, se há este prémio para o 

município, são estes eleitos é esta força politica que está na câmara e são esses que 

tem que ser valorizados. 

Na questão da participação, confunde-se com orçamento participativo, que é uma 

coisa importada de uma zona do Brasil, Portalegre, onde eles pegam em 10% do 

orçamento e colocam à discussão de ideias. 

Quando se fala em participação, não é só de orçamento. A CDU e os seus aliados, 

entendem que quando estão eleitos, não seriam nada se não houvesse a participação 

das pessoas. 

O que vem na prática política de algumas forças é que se não votaram neles então 

venham cá daqui a quatro anos e votem. 

Existe a luta de massa, e existe forma de participar na vida politica, prevista na 

constituição, para além das eleições, mas os mesmos partidos políticos que fazem da 

conceção da democracia apenas o ato eleitoral, chegam ao Barreiro, à Assembleia 

Municipal e à Câmara e aqui já querem a democracia participada. 

O Partido Comunista, entende no plano da sua génese política que só conseguem ter 

êxito na sua afirmação, nas suas tarefas e nomeadamente no poder local democrático, 

se tiverem a participação das pessoas. 

Não tem dúvidas com o que está a ser implementado, com a diminuição de verbas 

para as autarquias, com a diminuição do número de trabalhadores, com a redução do 

número de dirigentes que estão à frente das autarquias, que irão certamente ter que 

recorrer, como sempre o fizeram para construir este Poder Local Democrático, depois 

do 25 de Abril, à maior participação das pessoas. O que vale independentemente das 

instituições é um grande envolvimento e participação das pessoas. 

Se no Bairro tal, quiserem fazer uma reunião sobre as AUGIS, sobre as estradas, 

sobre outros problemas, isso é fundamental para a existência da democracia. 

Independentemente do que está escrito na Informação da Câmara esta para além de ir 

aonde é convidada, Movimento Associativo, Comissões de Utentes, Comissões de  
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Moradores, ela própria participa, chama a atenção e promove reuniões com as 

pessoas. 

É pobre para a democracia se hoje há menos pessoas a participar. Esta coisa de se 

dizer que a abstenção e os votos brancos, são falta de transparência, tem que se 

avaliar porque é que as pessoas não estão a participar. 

Há luta partidária, há luta entre as classes, mas não dizemos que os partidos são 

todos uns bandidos. 

A participação e a democracia, não se medem às páginas, nem ao palmo. 

Não entende que só agora alguns tenham descoberto que é preciso haver 

transparência. A transparência tem que existir na atividade do nosso dia-a-dia. 

 

A Deputada Zélia Silva do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Estão muito satisfeitos que a água no Barreiro, tenha tido um prémio de qualidade, 

mas pergunta se não lhe parece importante que também tenham conhecimento do 

cronograma de atividades que estão relacionadas com a água e as suas várias 

intervenções ao longo do ano. 

Não lhe parece importante que os 30% de perdas de água que ainda temos na nossa 

rede, sejam analisados, consolidadas as ações que estão envolvidas, para que se 

proceda à sua melhoria. 

Relativamente à participação, numa cidade da participação como se diz do Barreiro, 

não será importante saber porque é que no ato eleitoral, tivemos uma das maiores 

taxas de abstenção do país, 6% acima da média Nacional. O Distrito de Setúbal, foi 

um dos mais destacados pela negativa, na abstenção. 

Quanto às ações de participação que o executivo faz e que o deputado Paulo de 

Deus, nos trouxe na sua lista exaustiva. Há muito tempo que o Partido Socialista, anda 

a perguntar, então quantas pessoas participaram, quais são as ações, quais são os 

objetivos, o que é que decorre dessas ações de participação. 

Nas ações de participação, não basta ouvir, tem que haver uma participação mutua, é 

preciso do que se ouve, que decorram ações, objetivos e depois também na 

participação seguinte ou numa outra qualquer seguinte, terem os resultados do que é  
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que aconteceu. O que é que aconteceu às ações que decorreram das intervenções 

que o público fez. 

 

O Deputado José Paleta da CDU, é verdade, é importante a qualidade da água e 

naturalmente que é importante a informação sobre o cronograma, assim como é 

importante que todos façam os possíveis, para que não haja perdas de água. 

Não podemos ficar satisfeitos se houver 30%, de perdas de água. Assim como não 

ficamos satisfeitos quando nos propomos a fazer coisas e que depois não 

conseguimos realizar. Fez uma visita com a CDU ao serviço de águas e ficou 

abismado com a tecnologia que os serviços de água do Barreiro utilizam. Onde 

através do computador conseguem saber onde existe a fuga de água e de esgoto. 

Cada situação que se resolve, outra vai aparecer e que tem que ser resolvida. 

Nas questões da participação, mantem o seu registo. Tiveram a preocupação na 

construção do seu programa eleitoral de fazer reuniões com todas as instituições e 

com grupos de pessoas para saber o que deveria de constar no programa. Quiseram 

por no programa, aquele que era o sentimento das pessoas. 

Em relação à abstenção é um assunto preocupante, não estão a analisar as causas do 

aumento da abstenção, mas neste caso no Distrito de Setúbal e designadamente na 

Península merece que seja feita uma análise. Podem é não chegar às mesmas 

conclusões. 

Dizer todos os dias na nossa comunicação social mal dos partidos, não ajuda. Na luta 

pelo poder, a abstenção nalguns casos pode ser uma opção. Há muitas causas. É 

preocupante e não devem ficar satisfeitos. Também fica preocupado com os 

“Sebastiões” que aparecem para salvar a Pátria. 

 

O Deputado André Antunes do BE, o Barreiro tem um problema muito notório, 

especialmente no centro, de lugares de estacionamento. A questão é em relação ao 

REPARA. Com a requalificação da A. Bento Gonçalves, gostava de saber se há um 

aumento de lugares de estacionamento disponíveis. Quais são as estratégias que a 

câmara tem para resolver este problema. 
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Em relação à sinalização das obras. Só conseguiu constatar algumas das sinalizações 

das obras de pavimentos. Especialmente à noite são insuficientes e muitas vezes 

quase que podem provocar acidentes, porque estão muito em cima e a visibilidade é 

reduzida. 

Em relação à questão da participação, gostava de perguntar ao deputado Paleta, 

quais são as formas de participação, porque diz que quer mais, mas não diz como. 

Coisas concretas, mecanismos, formas. A única que falou, extrapolou e rejeitou logo a 

ideia, porque diz que é 10%, mas podiam inspirar-se na ideia, sem ter que ser 

exatamente igual. 

 

O Deputado Vitor Nunes do PSD, tem a certeza que o senhor Presidente da câmara, 

vai fazer o possível para responder às questões, porque a CDU tem feito o possível 

para que o senhor Presidente não responda a nada. 

É importante, as questões que são concretamente colocadas pelos deputados das 

diversas bancadas. 

Enfatiza e volta às Grandes Opções do Plano, que o município tem destinado para um 

capítulo que é o de “reforçar a Participação, Democracia e Cidadania”, seja lá o que 

isso for em concreto, mais de um milhão e meio de euros e em contrapartida o capítulo 

“ contribuir e dinamizar o emprego e o desenvolvimento económico”, são cento e vinte 

e nove mil euros. 

Isto preocupa-o, porque a participação é muito importante mas o emprego e o 

desenvolvimento económico não o são menos, e aparentemente nem valem 10% do 

objetivo da participação. 

Toma a liberdade de sugerir e até de pedir ao senhor Presidente da câmara que numa 

próxima ocasião, porque se refere por diversas vezes no documento a projetos 

estratégicos, mas nunca diz qual é o projeto estratégico. Qual é o projeto, a opção, a 

ideia. Com exceção do que está quantificado nas Opções do Plano. 

O senhor Presidente, tem andado, como ali está referido em plenários, a reunir, tem 

conversado com imensas pessoas, é sempre uma pessoa afável, disponível e 

simpático, mas não há uma ideia, um projeto, um PDM atualizado e 

surpreendentemente na página quatro verificam que ainda estão em processo de 

construção da estratégia de desenvolvimento do município do Barreiro 2015. Afinal  
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não há uma ideia para o Barreiro, haverá com certeza, mas pede ao senhor 

Presidente o favor de num próximo documento de identificar qual é a ideia e quais são 

esses projetos. 

 

O Presidente da Câmara, agradece aos deputados as questões colocadas. Todos 

têm consciência da dimensão das questões colocadas e é praticamente impossível 

responder a tudo. 

A propósito da saudação que o Deputado Amilcar fez aos professores, também a 

Vereadora Regina fez hoje em reunião uma referência com a qual se solidariza. 

Tem que ter consciência do que é que pretendem da informação escrita, porque é 

impossível pôr por escrito tudo o que os senhores deputados referiram. O papel da 

informação escrita não é transcrever tudo o que se passou com este ou com aquele 

contato. 

Relativamente ao PAEL, não tem a certeza que o deputado Hugo Cruz tenha razão, 

porque o que referiu tem a ver com o programa 1 do PAEL e não com o programa 2. 

Do ponto de vista global a câmara está a cumprir. O PAEL dava suporte à Lei dos 

Compromissos e pagamentos em atraso. 

É natural que cada um apresente as suas propostas. Foi eleito por uma força politica 

que também tem propostas, que também concorreu às eleições e tamb5ém assumiu 

compromissos. 

Tem que defender as propostas e os compromissos que assumiram, com a população 

do Barreiro, não quer dizer que esteja contra todas as propostas que vem de outras 

forças politica e que não correspondam ao “seu” programa. O que tem que defender é 

o conceito global que integra o programa eleitoral com que se apresentou. 

Um dos principais papéis da Assembleia Municipal é de fiscalização, mas no seu 

ponto de vista, isso é diferente do papel de fiscal. 

Relativamente à água e ao conjunto de intervenções que foram feitas para a água. 

Considera que deram passos importantíssimos, do ponto de vista da conceção global 

do que querem do serviço de águas e resíduos do concelho do Barreiro. Dos 

instrumentos que precisam para a concretização dos objetivos que traçaram e que já  
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aprovaram, da procura de dar eficácia a este serviço, de lhe dar a sustentabilidade, a 

técnica, económica e financeira, da qualidade do serviço.  

Consideram que este é o mecanismo mais importante para defender a água como um 

bem público e por isso têm feito um esforço, com resultados muito positivos. Não quer 

com isto dizer que têm os problemas todos resolvidos. 

Falaram no Plano Geral de Águas e Saneamento e sim esse já têm. Falaram num 

plano de análise das perdas de água e que está a ser construído para quês e saiba 

onde são os problemas e como devem de atuar. 

Hoje tratam praticamente de 92% dos esgotos domésticos do concelho e quando 

terminarem as obras na Avenida da Praia passaram a tratar entre 95 e 96%. 

Relativamente ao Plano Geral de águas e Saneamento, afirma que está a ser 

cumprido. Deriva de três ações principais. De privados que conseguiram que 

interviessem, de fundos comunitários e da intervenção da câmara. E dá como exemplo 

as obras na avenida da praia e na Cidade Sol, onde grande parte das intervenções 

são de água e saneamento. 

O futuro é de dificuldades, mas no geral estão a cumprir e isso é motivo de grande 

satisfação. 

Procurou complementar a informação escrita que deu de forma sucinta, indo buscar 

uma ou outra questão do fim do mandato anterior e também posterior à informação 

escrita uma vez que esta termina em outubro. 

A propósito da rota da indústria e do trabalho do concelho do Barreiro, considera que é 

um projeto muito interessante e pode ser estratégico para o Barreiro. Começaram 

utilizando trabalhos já existentes. Tem um património material e imaterial e estão a 

transformá-lo num conceito dando-lhe corpo. Mas isso tem que ter a sua maturação, 

tem que refletir e aprofundar a discussão. Querem a rota do passado, do presente e a 

rota projetada para o futuro. É neste conceito que procuram construir este projeto.  

Este projeto a médio prazo pode vir a ter importância também no ponto de vista do 

desenvolvimento do turismo. Existem nichos de turismo que podem estar interessados 

nestas matérias. 

Foi com este propósito que procuraram trazer o secretário de estado dos transportes, 

para que visse o património ferroviário, que pode ser aproveitado e integrado numa  
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visão mais global. Convidaram também o presidente da Região de Turismo de Lisboa 

a vir ao Barreiro para que também ele conheça este património. 

São três elementos do ponto de vista do turismo, que tem que ser trabalhados. A rota, 

a cultura e o ambiente criado entre o Tejo e o Coina. 

Não quer com isto dizer que vão ser uma terra de turismo, mas que podem ter 

aptidões turísticas. Esta visão tem que ser articulada com Lisboa-norte. Tem que se 

encontrar soluções para que o turista que vai a Lisboa, possa também vir ao Barreiro. 

A câmara tem que encontrar parceiros para construir este conceito. 

Sobre as questões com os transportes e as conversas com o secretário de estado dos 

transportes e a entidade metropolitana de transportes de Lisboa onde tem trabalhado 

sobre a compensação pela obrigação de serviço público. Nunca estiveram tão 

próximos da sua concretização. Os valores que estão em discussão, são ainda muito 

díspares, daquilo que na sua opinião deviam de ser atribuídos. Estão a insistir para 

receber esta compensação ainda este ano. O que já está acordado é receberem sobre 

o ano 2012 e 2013, mas ainda não foi dita a verba em concreto. 

Quanto ao REPARA, que é uma obra financiada por fundos comunitários, a câmara 

investiu cerca de um milhão de euros. A escola Conde Ferreira está no âmbito do 

REPARA enquanto conceito mas não está financiada pelo REPARA. Na mesma 

situação encontram-se o Moinho e as caldeiras. Esta obra está a deslizar nos prazos, 

admitiu poder estar concluída entre Fevereiro e Março de 2014. 

Em relação ao “PRAIENSE”, foram feitos vários contatos, inclusive com o ministério da 

administração interna. Existe um pré-acordo sustentado pela troca de protocolos para 

que seja a PSP a ocupar aquelas instalações. Falta a contra proposta por parte da 

PSP. 

Para a ilha do parque Catarina Eufémia, foi aberto um concurso, adjudicado, pago por 

três meses, mas a entidade acabou por desistir.  

Sobre a intervenção do deputado Isidro Heitor, diz que este foi muito seletivo quanto à 

intervenção que teve na sua tomada de posse. Só ouvindo uma parte do que disse. 

Reafirma que os principais problemas do concelho do Barreiro são os do 

desenvolvimento económico, de criação de emprego. O esforço principal deve ser 

nesta área em que os elementos centrais são as acessibilidades e o desenvolvimento 

económico. É nesta direção que tem sido feito um enorme esforço de intervenção. 
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Relativamente ao Terminal de contentores, o que pode transmitir é que se está a 

estudar a possibilidade de poder vir a ser instalado no concelho do Barreiro. A sua 

posição é no sentido de se estudar, de se avaliar. Mas para se avaliar são precisos 

dados, é necessária informação de que ainda não possuem. Tem conversado sobre 

este assunto com a Presidente do Porto de Lisboa, mais do que com o secretário de 

estado. Sublinha que hoje existem dois terminais de pequena dimensão, e que o Plano 

de Urbanização do território da Quimiparque, desde o inicio que prevê um porto. Prevê 

um aterro e a ampliação do porto. 

Quanto à ponte Barreiro-Seixal e Ponte Barreiro-Montijo, tem feito a ligação e a 

avaliação às duas. 

No atual contexto económico, não é fácil convencer o estado só por si a fazer. Só se 

houvessem privados interessados. 

Se considerarem que a atividade portuária pode ser uma hipótese no Barreiro, isso vai 

criar mais-valias para reforçar essa possibilidade de ligações entre Barreiro-Seixal-

Montijo. E para reforçar a necessidade de uma terceira travessia sobre o Tejo. É sua 

convicção que a terceira travessia sobre o Tejo, vai ser feita. É uma inevitabilidade a 

sua construção e não podem abdicar de colocar esta necessidade em cima da mesa 

em nenhum momento, isso é estratégico. 

Não é capaz de dizer qual é o crescimento económico das empresas do Barreiro. As 

principais empresas, as de maior dimensão do concelho estão a crescer e é exemplo 

disso a Fisipe e a Sovena. Até mesmo as atividades portuárias estão a crescer mas 

não está em condições de fazer a avaliação global. 

Sobre a ferrovia a única coisa que pode dizer é que também considera que a ferrovia 

no Barreiro é uma questão estratégica para o desenvolvimento do concelho. Sempre o 

disseram publicamente e em privado, serem defensores da atividade ferroviária no 

Barreiro. 

O que pode dizer é que segundo a informação que lhe deram, estão garantidos nos 

próximos anos o funcionamento das oficinas da EMEF no Barreiro. 

Eficiências Energética, neste momento têm em todos os semáforos do concelho. 

Estão a preparar as candidaturas ao novo quadro comunitário de apoio no âmbito da 

eficiência energética, particularmente na iluminação pública e nos edifícios municipais. 

Estas questões vão ser um elemento central, até para a Regeneração Urbana. 
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A forma como construíram o PAEL e o facto de terem ido para o objetivo dois, não 

lhes criou constrangimentos, a não ser os que são resultantes da situação financeira. 

Em relação ao Arquivo municipal, o objetivo é o de trabalharem em conjunto com as 

Associações o que é para manter e dar continuidade. A curto prazo vai abrir um 

espaço que se chama “Espaço Memória”, no interior da Quimiparque onde juntará o 

Arquivo Municipal e as Reservas Municipais num único edifício. 

Quanto à limpeza, diz que em relação à recolha do lixo têm um serviço razoável, 

quase bom. Mas as situações que envolvem a AMARSUL é que estão menos bem. 

Na limpeza da varrição é mais difícil, particularmente essa limpeza aos fins-de-

semana. 

Melhoraram as condições financeiras. Até agosto tinham recebido cinco milhões e 

setecentos mil euros para uma previsão que era de seis milhões e trezentos mil euros. 

Neste momento a terceira tranche que é de Dezembro tinham uma previsão das 

finanças de dois milhões oitocentos e cinquenta mil em grosso modo e só receberam 

dois milhões e duzentos mil. 

As questões da participação, é uma prática que não se deve reduzir à participação. 

Associar a participação a uma quantificação ou a participação e dizer-se que só é 

participação se houverem respostas para as questões colocadas, isso iria traduzir-se 

no fim das ações de participação. Porque a Câmara do Barreiro não tem capacidade 

nem outra qualquer do país para perante mil reivindicações, mil propostas de as 

resolver a todas. O seu conceito de participação não é para a gestão é para a 

cidadania efetiva, onde se cresce com os outros, onde se aprende e se auto constrói 

no debate, com a reflexão coletiva, é a influência de opiniões.  

E por isso está em frontal desacordo com o orçamento participativo. E enquanto 

Presidente aplicará aquele que é o seu conceito. 

Já percebeu o massacre da transparência, na sua opinião a transparência não é o que 

se diz na informação escrita do presidente, transparência não é o debate que é feito 

na Assembleia Municipal. 

Transparência é o conjunto de atividade da câmara e o conjunto da informação 

prestada pela câmara e é neste conceito de transparência que trabalham. 
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O Deputado André Batista do PS, Faz um protesto e um pedido de esclarecimento.  

O senhor Presidente deixou-se levar pelo discurso e deturpou um bocado o que foi a 

posição da bancada do Partido Socialista. 

O que descreveu sobre a visão do PD em relação à participação, não é de todo as 

suas posições. Terão oportunidade de voltar a esta discussão. Têm uma visão muito 

mais ampla do que a praticada pelas “Opções Participadas” e do que a dos 

“Orçamentos Participativos”. 

Pede um esclarecimento sobre o REPARA e o deslizar dos prazos e quais os 

impactos que isso têm com o comércio local. 

Sobre a Ilha do Parque, pergunta, com o arrasto deste problema desde 2010, o que 

pensa o executivo fazer para a animação daquela zona. 

O Presidente anunciou e escreveu reiteradas vezes sobre a criação de 400 postos de 

trabalho, questiona o que aconteceu à sua criação. 

Foi-lhe solicitado por um munícipe que colocasse uma questão sobre a passadeira 

provisória na Rua Miguel Bombarda junto ao nº30, o que se passa, isto é mais um 

alerta. 

Pergunta se pode o senhor presidente partilhar algumas das medidas que esteja a 

pensar na vertente da transparência e no sentido do seu reforço. 

Numa obra específica nos Blocos do Bairro da Quinta da Fonte Sul, junto ao Recheio 

há dois logradouros que estão por arranjar, pergunta se está previsto o seu arranjo. 

 

O Deputado Amilcar Romano do PS, relativamente à transparência é evidente que 

não pode ao nível da Assembleia Municipal nem, da própria Câmara, haver uma 

diferença tão grande, no conceito da transparência. 

 

É muito mau deixarem esvaziar este conceito no abstrato. Há um conjunto de 

instrumentos que a Câmara tem, há um conjunto de decisões que a câmara toma e 

que devem merecer toda a importância em termos de comunicação. 
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O Presidente da Câmara, não lhe pareceu razoável o protesto feito pelo deputado 

André Pinotes. 

As obras do REPARA estavam previstas estarem prontas em Dezembro, o prazo que 

tinham acordado era de 4 meses, mas o prazo está a chegar ao fim e não estão 

prontas. 

Em relação ao comércio é uma preocupação, mas o que pode fazer e andarem tão 

depressa quanto o que lhes seja possível principalmente na Avenida da praia no 

passeio Sul tem que procurar que as obras andem o mais rápido possível. 

A informação sobre a Ilha do Parque foi a factual, tem quês e ponderar mas não têm 

meios de recuperar sem a intervenção de privados. 

Relativamente à questão da empresa, o deputado não o ouviu falar em oitenta postos 

de trabalho. A informação que tem e que se mantem é de que será à volta dos 400 

postos de trabalho e do que conhecem a empresa mantem-se interessada. 

Na sua concessão os processos de transparência e participação são processos 

inacabados onde é possível fazerem sempre mais e melhor. Isto vai ao encontro da 

sua visão dialética do mundo. 

Os logradouros são um objetivo mas não tem sido possível de concretizar. Vai ser 

arranjado logo que haja oportunidade. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, Reitera o que manifestou sobre o decreto regulador 

do PAEL. 

Existem regras que definem o programa 1 e o programa 2, mas o 12º artigo aplica-se 

aos dois e no artigo 11º refere sanções, por isso manifesta a sua preocupação nesta 

manifesta falta de informação, para poderem fazer uma avaliação. 

 

O Deputado André Antunes do BE, têm que saber em que país vivem e com o que 

vivem. 

Falou-se em nichos de turismo, mas discorda desta teoria. Precisam de impulsos por 

pequenos que sejam, porque o Turismo Cultural, é muito importante. 
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A influência que o Barreiro Rocks teve, traz impactos muito positivos, nem que seja só 

por uma noite. Mas se replicarem e fomentarem mais iniciativas destas, vai se 

prolongar e contagiar. 

Podem-se tornar numa sociedade de alternativa cultural, a Lisboa 

Uma das formas de melhorar a participação é disseminando o que temos de espólio. 

Divulgar o património junto da população. A câmara deveria de ter uma estratégia de 

promoção da história e do património, isso ajuda a criar um sentimento de pertença 

 

O Presidente da Câmara, diz que o senhor deputado não entendeu o que disse 

quando se referiu a nichos. O que disse foi mais ou menos a mesma coisa que ele 

tinha dito. 

O que quis dizer foi que esses nichos de mercado são uma oportunidade e é nesse 

sentido que quis intervir e que quis valorizar. 

Se reparar na sua intervenção, quando falou em fundos comunitários, associou 

algumas ideias, que foi sobre os rios Tejo e Coina, o ambiente e o património. O 

caminho que referiu relativamente ao que chamou de oportunidades na área do 

turismo, com o qual está inteiramente de acordo, inclusive com os dois festivais que 

referiu, porque considera que são de facto coisas de qualidade e que podem ajudar. 

Por si só tem o valor que têm é preciso agora dar-lhe uma visão e um enquadramento 

global e enquadra-los numa estratégia mais vasta. 
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ENCERRAMENTO 

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 24 horas e 

50 minutos do dia 19 de dezembro de 2013, constando a gravação áudio desta sessão 

arquivada, nos serviços da Assembleia Municipal.  

 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente ata que após lida e 

aprovada por MAIORIA na reunião Ordinária realizada em 28 de novembro de 2016, 

vai ser assinada por mim Ana Paula Monteiro, Assistente Técnica 

que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico Fernandes 

Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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