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Ata n.º 7/15 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 30 de Junho de 2015 

 
Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, no 

Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro, com a 

seguinte agenda: 

 

Ordem de Trabalhos: 

 
1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA  

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

3.1 Apreciação da intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 
atividade municipal bem como da situação financeira do município de acordo com 
o artigo 25º nº 2 al. c) da Lei nº 75/2013 de 12/09; 

3.2 Documentos de prestação de contas consolidadas entre a Câmara Municipal do 
Barreiro e os Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro do 
ano de 2015; 

3.3 Aprovação do Regulamento do Parque da Cidade. 

 

Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21.30 horas, 

registando-se a presença de 30 deputados municipais, não tendo comparecido o eleito 

pelo PCTP/MRPP, conforme lista de presenças anexa à ata. 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Marcelo Correia de Sousa 

Moniz, Sofia Amaro Martins, Dino Miguel Vilelas Soares, Regina Célia Gonçalves 

Agostinho Janeiro, Rui Jorge Fernandes Faria, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel 

Oliveira Lobo, e António José das Neves Pires Amado. 
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A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira, pelo Primeiro Secretário Vítor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e 

pela Segunda Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à sessão com a informação 

sobre os senhores deputados municipais em regime 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. 

 

CDU - Apolónia Teixeira é substituída por Arlindo Costa 
 - Hugo Abade é substituído por Silvia Baião 

 - Alexandra Silvestre é substituída por Carlos Bucho 

 - Rui Ferrugem é substituído por Lara Roberto 
 

BE - Mário Durval é substituído por Manuel Sabino 

 - André Antunes é substituído por Maria Jorjete Teixeira 
 

PS - André Pinotes é substituído por David Rodrigues 
 

PSD - Hugo Cruz é substituído por Patricia Ferreira 
 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO 
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

O Presidente da Assembleia Municipal ao abrigo do artigo 41º do Regimento, 

pergunta ao público presente se alguém quer intervir e dá a palavra ao 1º inscrito. 

 

O Dr. Feijão, saudou os presentes e referiu que veio aqui como outras vezes falar 

exclusivamente em meu nome pessoal. Tinha pensado vir à Assembleia falar sobre 

outros assuntos, coisas não objetivas, mas na passada semana, uma conversa num 

encontro, motivou-o a vir falar dos seguintes assuntos: 

Saúde, neste âmbito, há duas coisas que lhe parecem minimamente consensuais como a 

da responsabilidade de ser Poder Central, do Governo, mas que não se pode esgotar aí. 

Não é possível que a sociedade local não tenha direito a estudar, a analisar e até a 

defender os seus legítimos interesses e segundo dinheiro, ou a falta dele. Há uma série 

de anos que se ouve sempre a mesma coisa. Não há dinheiro. E não querendo discutir 

se há ou não dinheiro diz que com o programa 2020 há hipótese de haver dinheiro, 

referindo que num encontro ocorrido em Lisboa, com alguém bem esclarecido sobre este 

programa (2020) para a saúde, lhe disseram algumas coisas que não sabia tais como as 
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matérias que poderão concorrer ao programa. Tendo como referência as 10 propostas 

que a Clinica Frater apresentou nesta Assembleia há mais de dez anos, destas só três se 

podem candidatar ao financiamento 2020: unidade de medicina nuclear, unidade para 

doentes de alzheimer e cuidados primários de saúde. 

O Barreiro tem serviço de oncologia, serviços próprios de um hospital com esta dimensão 

e unidade de radioterapia mas uma das coisas que faz extrema falta é exatamente a 

unidade de Medicina nuclear, que é aquilo a que normalmente se chama cintigrafias, 

talvez este termo as pessoas identifiquem melhor. A Clinica Frater, ao fim de anos, 

conseguiu autorização para montar a unidade de medicina nuclear nos seguintes termos 

“para os devidos direitos, informo que atendendo à atividade filantrópica dessa instituição 

autorizo a instalação da câmara gama, na condição de trabalhar na estreita colaboração 

com o Hospital Nossa Senhora do Rosário do Barreiro em consonância com o extrato da 

ata nº 20/2007 de 9/05/2007 do Conselho de Administração e da declaração dessa 

associação de 9 de Maio de 2007 que integra o presente processo”. Esta carta é datada 

de 19 de Junho de 2007. 

Sobre Cuidados de Saúde Primários, lê um documento enviado à presidência da 

ARSSLVT onde, no ponto 2 refere Unidade de Saúde Familiar, assunto que tal como no 

ponto 3 concretiza a disponibilidade da Clinica Frater para a cedência à Saúde Pública, 

motivos adicionais para esta decisão, o facto de se saber que as instalações para uma 

Unidade de Saúde Familiar (USF) ser necessariamente um local autónomo e este terreno 

está localizado na única, de cinco freguesias que constituem o núcleo urbano do Barreiro, 

que não tem USF e ser, de longe, a mais populosa. 

Unidade de apoio à doença de alzheimer, é um assunto que muitos conhecem e, em 

relação aos cuidados primários, foi entregue com a data de 2 de Maio de 2012. 

Lê o documento datado de 31 de Outubro de 2011 “A Associação Clinica Frater, com 

sede no Barreiro, tem o objetivo da construção de um centro de dia para doentes de 

alzheimer, justificando-se esta necessidade pelo aumento significativo da população 

idosa, 39,5% dos idosos têm mais de 75 anos, consequente aumento progressivo de 

doentes com demência, diminuição da disponibilidade por parte das famílias, respostas 

insuficientes por parte dos equipamentos existentes, inexistência do serviço de prestação 

dos cuidados técnicos e específicos a doentes com demência, perante esta realidade do 

concelho do Barreiro, consideramos imprescindível, reestruturar a articulação entre as 

várias instituições que prestam cuidados ao idoso e enfrentar o desafio que implica criar 

novas valências, centro de dia e apoio domiciliário”.  

3 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Perante esta situação diz que a medicina nuclear, é um objetivo ao qual, só uma entidade 

hospitalar pode concorrer, já em relação aos Cuidados Primários de Saúde, só está 

disponível à Câmara e relativamente a doentes de Alzheimer, só podem concorrer 

entidades, como o caso da Associação Clinica Frater. Daí a importância da estreita 

colaboração ente estas três entidades e sugere desde já que a CMB, se assim o 

entender, proceda a uma reunião conjunta sobre esta matéria. Agradece. Disse. 

 

 

2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
 

O Senhor Presidente da AM agradece e diz que naturalmente, a Câmara e a 

Assembleia Municipal, tomarão as devidas notas e agirão em conformidade ao que 

considerarem adequado. Pergunta se mais alguém pretende intervir e, na ausência de 

intervenções, prossegue referindo que a agenda é substancialmente curta, daí apenas 

ser convocado o dia 30 de junho, mas na hipótese improvável de não se esgotarem hoje 

os trabalhos, serão concluídos na sessão do dia 03 de Julho. Prosseguem os trabalhos 

com a distribuição dos documentos, entregues pelos Partidos e informa que há 2 

documentos, entregues pelo BE, que não têm cópias para distribuir porque, embora 

enviados ao secretariado, este não obteve conhecimento atempado e, aquando da 2ª via 

já não houve capacidade de os fotocopiar. Quanto aos restantes documentos, já 

distribuídos, vão ser numerados por agrupamento partidário para facilitar e assim 

apresentados para ficar em ata: 
 

“A” (CDU) - Resolução “Pela reposição das 8 freguesias”; 

“B” (CDU) - “Contra a Criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo”; 

“C” (CDU) - Saudação ao “Associativismo”; 

“D” (CDU) - Moção ”Não ao Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de 

Passageiros”; 

“E” (PS) - Recomendação “Cidade do Barreiro”; 

“F” (PS) - Voto de Congratulação “Descoberta de Galáxia”; 

“G” (PSD) - Moção “Investimento, Emprego e Desenvolvimento”; 

“H” (BE) - Recomendação “Pela Disponibilidade de Material Literário e o Áudio Visual que 

Aborde Temáticas LGBTI em Equidade com os Restantes Documentos na 

Biblioteca Municipal do Barreiro”; 

“I” (BE) - Moção “Por uma Europa, um País e um Município Solidários com o Sofrimento dos 

Refugiados”; 

“J” (CDU) - Moção “A saúde, 4 anos depois do Memorando e da Troika; 
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O Senhor Presidente da AM, reinicia os trabalhos com o ponto 2. 

 

2 - Antes da Ordem do Dia, pergunta aos deputados quem pretende intervir e dá a 

palavra à 1ª inscrita, a Senhora Deputada Ana Porfírio. 

 

Deputada Ana Porfírio (CDU) Cumprimenta toda a assistência e passa a ler o 

documento “A” que se anexa à presente ata. 

 
O Senhor Presidente da AM, constata a chegada do Deputado Jorge Espírito Santo 

com mais uma moção, sem cópias para distribuir, o que dificulta a sua apreciação, mas 

informa que o documento é sobre saúde e terá atribuída a letra “J”. 

 
A Deputada Dulce Reis (CDU), cumprimenta toda a assistência presente e em casa e lê 

o documento “C” que se anexa à presente ata. 

 
O Senhor Presidente da AM, informa que os documentos sem cópia distribuída, serão 

lidos na íntegra para uma votação em consciência. 

 

Deputada Maria Jorjete Teixeira (BE), cumprimenta todos os presentes, na sala ou em 

casa e de seguida passa a ler os documentos “H” e “I”, anexos à presente ata. 

 
Deputada Susana Silva (CDU), apresenta os cumprimentos a todo a assistência e lê o 

documento “B” que também se anexa à presente ata. 

 

Deputada Zélia Silva (PS), apresenta os cumprimentos ao executivo, à mesa, aos 

colegas deputados e restante audiência, presencial e “on-line”, para de seguida ler o 

documento “E” que se anexa à presente ata.  

 

Deputado Paulo de Deus (CDU), lê a Moção com a letra “D” sobre Regime Jurídico de 

Transportes e que igualmente se anexa à presente ata. 

 
Deputada Zélia Silva (PS), passa a ler o documento “F” - Voto de Congratulação 

“Descoberta de Galáxia”, que se anexa à ata. 
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Deputado Vitor Castro (PSD), dá as boas noites e apresenta cumprimentos ao Senhor 

Presidente da Câmara e restante executivo, demais Vereadores, Senhor Presidente da 

AM, Membros da mesa, colegas deputados e audiência. De seguida lê o documento “G” - 

Moção “Investimento, Emprego e Desenvolvimento”, também está anexo à presente ata. 

 

O Senhor Presidente da AM, concede um intervalo para analisar os documentos e, de 

volta aos trabalhos, dá a palavra ao Senhor Deputado Jorge Esprito Santo. 

 
Deputado Jorge Esprito Santo (CDU), não considera necessário ler a moção porque foi 

distribuída, mas quer discuti-la do ponto de vista do seu significado politico. 

O que se pretende é, num momento em que se avizinham novas eleições, fazer um 

balanço sobre os passados quatro anos, depois da intervenção da troica em Portugal em 

termos de saúde. Dir-se-ia que aquilo que é, sem dúvida, a empresa portuguesa mais 

capacitada, mais cotada e mais valorizada em Portugal, acima de qualquer empresa 

pública ou privada foi sendo destruída com base em muitas coisas que se apontam. 

Passou-se de um modelo que estava bem estabelecido para um outro paradigma em que 

tudo se desregulamentou e, em termos de saúde isso significa liquidar. A redução 

orçamental dos serviços para além do prudente e lógico, o recurso a trabalho precário de 

empresas de contratação, encerramento de serviços, intervenção direta na estrutura dos 

hospitais, desinvestimento na modernização de equipamento e instalações como é 

reconhecido pelos próprios dirigentes hospitalares, a desorganização de equipas e 

suspensão de cuidados de saúde primários, levaram ao caos atual que conhecemos e 

lamentamos. Não se conhece ainda as totais consequências porque é cedo para as 

poder conhecer, só conhecemos alguns contornos daquilo que poderá estar aí a vir, mas 

daqui a três, quatro anos teremos um panorama, infelizmente claro daquilo que foi a ação 

destes quatro anos de memorando e da troica, portanto, a conclusão é que como eleitos 

e como representantes dos cidadãos, nós temos que fazer tudo para combater este rumo 

e para colocar o Serviço Nacional de Saúde, que é essencial ao desenvolvimento social e 

económico do país, nas suas características fundadoras e repô-lo na sua matriz 

fundadora, porque foi aí que ele provou ser eficaz e eficiente. 

 

Deputada Madalena Alves Pereira (PS), cumprimenta os presentes e começa por falar 

das comemorações do nascimento da cidade como sendo um tempo para refletir sobre a 

nossa identidade de cidadãos e munícipes. O Barreiro, há dois dias, viveu esses 

momentos com festividades diversificadas que culminaram num domingo de intensa 
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programação. Este ano a Cidade e os Barreirenses foram convocados, e bem, a viver 

sob o signo da identidade na Exposição “Barreiro Memória e Futuro”, no espetáculo 

multimédia “Barreiro Light On”, a até no reportório musical que invocou os percursos da 

resistência, a que o Barreiro sempre esteve associado e assim se homenageou. 

Curiosamente, numa feliz coincidência, em 25 de junho, inauguração noturna do 

“Barreiro, Memória e Futuro”, o Barreiro e os concelhos de Almada e Seixal, com 

afinidades históricas e sociais de gerações, foram assinalados no mapa dos negócios, 

com uma nova marca: a “Lisbon South Bay”. O projeto de requalificação urbanística das 

áreas industriais implantadas na frente rio, deste 3 municípios, denominado “Arco 

Ribeirinho Sul” é rebatizado com uma marca que pretende, segundo os seus autores, 

mais comercializável. Porventura, por ser na língua anglo-saxónica do pensamento 

liberal, beneficiando do prestígio e boa aceitação que a marca Lisboa, atualmente goza 

no contexto internacional. E não deixam de ser uma curiosidade histórica, os seguintes 

fatos:  

No Séc. XIX, o caminho-de-ferro tão disputado com o Montijo, veio para a Vila do 

Barreiro; No Séc. XX, a CUF veio para o Barreiro e no Séc. XXI, o terminal de 

contentores poderá vir para “Lisbon South Bay”. 

A língua é um veículo de identidade e transformação, mas ainda não consegue 

transformar a realidade. A nova marca lançada tem 3 meses de trabalho e surge 4 anos 

após a decisão política tomada de suspender o projeto “Arco Ribeirinho Sul” porque, dizia 

a então Ministra, era demasiado ambicioso e não existiam as condições para o seu 

desenvolvimento. Depois, corrigindo esta afirmação, disse que afinal o projeto se 

mantinha, sem que se percebesse quem eram os responsáveis pela execução, quais os 

prazos de realização e qual a garantia de continuidade das ações em curso. A marca 

agora apresentada com pompa e circunstância no “roadshow” que o Governo tanto gosta 

e fez nestes 3 três concelhos, não reconverteu os usos dos territórios, não criou 

estruturas nem espaços urbanos com qualidade física e funcional, não iniciou a 

reindustrialização verde, que se deseja, nem criou a logística de nova geração que se 

anuncia. Não criou nada, a não ser a falácia que existe uma baía em Almada, Seixal e 

Barreiro que a topografia desmente de imediato. Talvez mentir em inglês, seja tão só 

faltar à verdade porque, como recordou o Presidente da Câmara de Almada, o 

paracetamol é sempre o ben-u-ron. E a marca, bem cara, de 86.284,50€, foi paga por 

todos nós porque foi paga pela Baía Tejo, uma empresa de capitais públicos onde o 

acionista é o estado, ou seja, o cidadão contribuinte. Esta marca não fez ainda nada, não 

teve tempo, tal como este Governo parece não ter tido tempo, com certa cumplicidade 
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silenciosa dos executivos comunistas. É bom recordar que nesta Assembleia e na 

mesma sala, há quatro anos, se aprovou uma Moção que reclamava do Governo uma 

solução institucional, com clara definição de responsabilidades e clarificação dos prazos 

de execução, que garantisse a continuidade do projeto Arco Ribeirinho Sul na sua 

dimensão estratégica, nas suas vertentes de reabilitação urbana, de reconversão do 

tecido empresarial e de criação do emprego. O que aconteceu depois disso? Uma marca. 

Quantas vezes reuniram no Grupo de Acompanhamento (GA) criado em 2012 que o 

Governo fez questão de sublinhar e reiterar em diploma que não era pago? Qual o 

trabalho, e reflexão do GA. No que é que se traduziu ou se materializou? Quatro anos 

perdidos no maior projeto de reconversão urbanística existente em Portugal. Um projeto 

pensado, maturado, planeado e que será uma alavanca essencial, para o nosso concelho 

e para o País, como o Barreiro sempre foi. E essa é que é a nossa marca histórica. 

Outra marca histórica que no dia 25 de junho foi posta em causa. O Barreiro velho e o 

mega leilão dos doze imóveis, intensamente publicitado nos meios de comunicação 

nacionais. O que se passa na cidade quando a memória, aquela que foi recordada, e 

bem, nas Comemorações do Dia da Cidade, é leiloada sem o conhecimento ou a 

intervenção da autarquia? Exercerá agora o município o direito legal de preferência? Ou 

dirá, como tantas vezes tem feito, que não é promotor imobiliário? Não é, afinal o 

mercado imobiliário, uma fonte de receita e um vetor importantíssimo de reabilitação 

urbana da cidade? Não é um vetor de coesão social, assegurando habitação e 

equipamentos aos munícipes? Não é este imobiliário, a memória? Que faremos para a 

preservar e para fixar habitantes? Como devolver vida às ruas do Barreiro Velho, e 
promover comércio? Iremos assistir ao remake do kianagate parte II? Para quem não 

recorde, há acerca de vinte anos, o Município teve a possibilidade de adquirir um 

conjunto significativo de 64 fogos, 17 prédios, quase todos no Barreiro Velho exceto a 

vivenda ao lado da Boleira em frente ao Parque numa aquisição em lote único e nessa 

altura o Município optou por não exercer o direito de preferência, quando a proposta era 

de cerca de (30 mil contos) cerca de € 150.000. Será que também agora se vai deixar de 

exercer o direito de preferência, num conjunto de imóveis vendido por pouco mais de 

100.000€ ou vai deixar de exercer o direito de preferência de forma isolada em cada um 

dos lotes vendidos? O destino do Barreiro Velho, ou “old” Barreiro deve ser um “new” 

Barreiro, mas sem casas nem pessoas, se esta estratégia a que se assiste perdurar. 

Enormes clareiras, resultantes das demolições à espera dos contentores, como o anúncio 

do leilão publicitava. Não basta delimitar o Barreiro Velho numa folha de papel e declará-

lo zona crítica de reconversão urbanística à espera que algo aconteça. As palavras, tal 
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como as marcas, transformam a perceção da realidade, mas não transformam a 

realidade. Disse. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, agradece a intervenção da Senhora Deputada 

e dá a palavra ao próximo interveniente, o Senhor Deputado Arlindo Costa. 

 

Deputado Arlindo Costa (CDU), agradece a palavra e a todos cumprimenta: Senhores 

Presidentes da Mesa e da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Deputados 

Municipais e público presente. Em nome do setor ferroviário, a que pertence, quer dizer 

algumas palavras, breves. Como trabalhador da EMEF diz que a empresa está 

confrontada com uma situação de privatização iminente o que vai possibilitar que 

trabalhadores sejam deslocalizados; despedidos ou “obrigados” a rescindir e isto está a 

ser objeto de grande apreensão, mesmo muita preocupação. 

Partilha das restantes preocupações aqui transmitidas e considera importantes todas as 

Moções colocadas à discussão, mas confessa que não sairia de consciência tranquila se 

não tivesse uma palavra relativamente ao setor ferroviário e à EMEF do Barreiro, por 

considerar que se preparam empresas privadas, para aglutinar e tomar conta do setor. O 

Barreiro tem enorme tradição ferroviária e a organização sindical dos trabalhadores da 

EMEF não tem resposta para tanta preocupação quanto ao futuro destes trabalhadores. 

Agradece. Disse. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, agradece a intervenção do Deputado e como 

não há mais inscrições e o Sr. Presidente da Câmara tinha pedido para se pronunciar, 

dá-lhe a palavra. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Boa noite. Cumprimento os Senhores Deputados e 

todos aqueles que acompanham os trabalhos desta reunião. Sobre os documentos 

postos à discussão, permitam-me brevíssimas referências: A primeira tem a ver com o 

documento que o Partido Socialista apresenta sobre a Recomendação “Barreiro é a 

Nossa Casa”, para dizer que me sinto democraticamente desrespeitado e sinto que é um 

excesso de linguagem. Para o Presidente da Câmara, é inaceitável que esta Assembleia 

proponha um documento, onde se diz que a Assembleia Municipal é o órgão mais 

representativo das diversas sensibilidades políticas da população do Barreiro, expressa 

através do voto livre e democrático. Eu, e os senhores vereadores, independentemente 

do partido político que representamos, fomos exatamente eleitos da mesma forma, para a 
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mesma área de intervenção que os senhores deputados e portanto, não considero que 

seja aceitável que se diga que a Assembleia Municipal é o órgão mais representativo. A 

não ser que os senhores deputados proponentes, já estejam a pensar na lei futura de 

eleições, de forma de eleição diferente para o órgão Câmara Municipal do Barreiro. 

Portanto, do ponto de vista democrático, acho que não é aceitável esta proposta. É uma 

coisa que não me diz respeito, mas é um ato de cooperação, que não sei se ajustado, 

mas penso que a Assembleia Municipal já chamou à atenção outras forças políticas, 

noutros momentos e com razão, em minha opinião, sobre um texto de documento conter 

a designação do partido proponente o que pressupõe, caso venha a ser aprovado, ficará 

a dizer qual o Grupo Municipal do Partido que o propôs. Isto é uma questão da 

Assembleia para a qual só estou a chamar a atenção, porque uma coisa é dizer, como 

dizem todos, que a proposta é de um Partido, se é no texto da proposta que isso fica, fica 

aprovado. E não pretendo fazer qualquer polémica, tão só chamar a atenção para o não 

me parece ajustado. 

Outras retificações são sobre as afirmações da Deputada Madalena Alves Pereira. A 

Câmara Municipal esteve presente e acompanhou o leilão de imóveis, porque a Câmara 

não tem que estar sempre presente através dos eleitos. Estive presente no leilão, 

assistimos e acompanhámos. É certo que fomos chamados à atenção, em Sessão de 

Câmara, para o referido leilão, num momento que não conhecíamos isso é totalmente 

diferente de não acompanharmos ou que nem estivemos presentes. Relativamente ao 

Arco Ribeirinho Sul também é um aspeto que queria informar porque parece que alguns 

dos senhores não conhecem que “Arco Ribeirinho Sul” é uma designação formal de um 

órgão do Estado. Está legislado, não pode ser rebatizado. Não pode, nem politicamente 

os Presidentes das Câmaras do Barreiro, de Almada e do Seixal aceitam rebatizar, 

portanto, só queria esclarecer o que pelos vistos não foi percebido para que, doravante, 

não venham dizer que o projeto “Arco Ribeirinho Sul” foi rebatizado. Quanto às questões, 

de caráter político, teremos ainda muitas oportunidades para as debater, mas eu quero 

dizer que há dois aspetos, que foram referidos, com que estou profundamente de acordo: 

A importância do projeto “Arco Ribeirinho Sul” e a importância de temos que lhe dar com 

mais dinâmica, força e fazer mais esforço para se concretizar. Não quero fazer polémica 

disto, até porque eu fui a primeira entidade que se pronunciou publicamente, quando 

foram tomadas as medidas, por parte deste Governo, relativamente ao projeto “Arco 

Ribeirinho Sul”. Eu fui o primeiro a contestá-las e não estive à espera que nenhum outro 

órgão tomasse a sua posição porque, a minha, foi, é e será sempre e permanentemente 

muito clara. Concordo com a importância que este pode ter para o desenvolvimento do 
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concelho, da região e da AML e estou de acordo com uma outra coisa, que é do 

marketing poder influenciar na construção da imagem, embora o que o determina é o 

conteúdo concreto das questões da vida. Por isso concordo com o que foi dito. E por isso 

mesmo neste órgão, em determinada altura, considerei exatamente o mesmo que a 

Deputada Madalena aqui disse relativamente às questões do Barreiro Marca, à mudança 

do logotipo do Barreiro ou à pintura do edifício da Câmara, como se fossem coisas que 

alterassem a vida ou o conteúdo da vida. Mas já passaram mais de dez anos e o 

Barreiro, deu a resposta. Quanto às questões de presente e futuro, a vida também 

determinará a resposta. Quero reafirmar, que intervimos na base de princípios, e que 

respeitamos imenso o nosso passado, a nossa memória e a nossa história e por isso não 

aceitamos que se reescreva o passado, a memória ou a história. Temos perfeita 

consciência que a nossa obrigação cívica e política é, acima de tudo, com o nosso 

presente e o futuro e as referências à memória só podem servir para construir melhor 

presente e futuro, não para ficarmos agarrados ao passado. Se bem que isto é o que 

alguns talvez queiram, mas nós queremos é ajudar a resolver os problemas das pessoas, 

é nesse sentido que intervimos diariamente e a razão pela qual, eu para Presidente e a 

CDU como a coligação política mais votada, fomos reeleitos pelos Barreirenses, primeiro 

com maioria relativa, depois com maioria absoluta e pela terceira vez com maioria 

absoluta reforçada. De resto, daqui a dois anos estamos cá para apurar o resultado e no 

dia seguinte, para fazer o balanço. Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Dá a palavra ao Deputado Isidro Heitor para um 

pedido de esclarecimento.  

 

Deputado Isidro Heitor do, PS – Em primeiro lugar perdoe-me Sr. Presidente e antes do 

pedido de esclarecimento, só dizer que houve de fato uma falha na redação no nosso 

voto de Congratulação, como é evidente a Recomendação não tem cara, que o Grupo 

Municipal do Partido Socialista apresenta ok? é só corrigir como é evidente: assim, 

propõe-se que a Assembleia Municipal do Barreiro reunida em sessão, é uma questão 

formal, de somenos importância. Sr. Presidente da Câmara, como é evidente, o Partido 

Socialista, (interrupção de outros deputados) já vi moções de outros partidos também 

ok?, está corrigido. Sr. Presidente da Câmara, o Partido Socialista tem muito respeito 

pelo Sr. Presidente da Câmara, pela sua legitimidade, pelos votos que teve por todos os 

Senhores Vereadores, quer os executivos quer os não executivos, mas diga-me: quantas 

sensibilidades políticas estão representadas no município? PCP, Verdes, PSD e PS e 
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quantas sensibilidades políticas estão representadas na Assembleia Municipal? PCP, 

Verdes, PSD, PS, BE, MRPP e MCI. Então representa ou não mais sensibilidades 

políticas Sr. Presidente? É o que dizíamos. Representa. Até podíamos analisar as 

freguesias, mas estas só representam as suas freguesias como é evidente. Em termos 

de município do Barreiro, a Assembleia Municipal é a que representa mais sensibilidades 

políticas, Sr. Presidente. É a realidade. Até representa, uma realidade política que só 

existe em Portugal, que é o Partido “Os Verdes” que nunca se submeteu a votações a 

nível nacional. É o único Partido, que se saiba, na Europa que tem um Grupo 

Parlamentar na A.R. e nunca se sujeitou, como Partido, a eleições. Agradece. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Dá a palavra ao Sr. Presidente da CMB, para um 

pedido de esclarecimento. 

  
Presidente da Câmara Municipal: Srs. Deputados, eu só dei a minha opinião e 

mantenho-a. E um esclarecimento ao Deputado Isidro Heitor que se pensa isto do PEV, 

tem que pensar o mesmo do PCP, porque também nunca foi a eleições isoladamente.  

 

 Presidente da Assembleia Municipal, dado o esclarecimento, não tenho ninguém 

inscrito, exceto o Deputado José Paleta. Tem a palavra. 

 

Deputado José Paleta (CDU), – Boa noite. Em primeiro lugar, só uma breve referência 

também à questão da EMEF. Creio que é dramático. Não estou a dizer que sinto mais 

que os outros Deputados ou que as outras pessoas da população do Barreiro, mas é 

dramático o que passa com estes trabalhadores, o que passa com esta empresa que é a 

continuação do desmantelamento do setor produtivo do país. É quase humilhar 

trabalhadores, fazerem-nos ir para o local de trabalho e não terem quase nada para 

fazer. Isto é quase humilhar os trabalhadores. E quando se fala aqui de desenvolvimento 

do Barreiro e vai-se buscar os comerciantes. O Barreiro desenvolve-se com o setor 

produtivo e, naturalmente, até temos um grande know-how no setor ferroviário, com muita 

inteligência que os trabalhadores foram ao longo dos anos. De maneira que eu creio que, 

não é à falta de moções, nem à falta de expressão da Assembleia Municipal, nem à falta 

de gente estar solidária muitas ajudas da EMEF. Mas, é quase vergonhoso, que em 

pleno século vinte e um, aconteça isto a trabalhadores, a trabalhadores da nossa terra, 

que a gente muito fala, que é uma terra muito da tradição, mas isto existe e de fato é 
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revoltante, põe-nos os fígados todos a mexer cá por dentro. Em relação às moções, o 

que é que eu queria colocar: 

No caso concreto da Moção do Bloco de Esquerda, designadamente em relação “Pela 

disponibilidade de material literário e/ou audiovisual que aborde as temáticas… o resto é 

igual para não matar mais tempo, é dizer que o que nós propomos para a nossa votação 

favorável desta moção é a retirada dos pontos 3 e 4, creio que nos outros pontos 

estaremos de acordo, quanto às considerações estamos de acordo, entendemos que não 

deve haver descriminação por orientação política, religiosa ou sexual a qualquer ser 

humano e na sociedade portuguesa e neste caso fazemos esta proposta muito concreta, 

para que a nossa votação seja favorável a esta moção; 

Em relação à Moção do PS - Recomendação “O Barreiro é a nossa casa”, dizer que 

compartilhamos a preocupação do Senhor Presidente da Câmara, no último parágrafo no 

que respeita às sensibilidades. Depois, houve aqui uma tentativa de esclarecimento, mas 

o voto que elege estas sensibilidades não é mais democrático que o voto que elege 

outras sensibilidades com mais, ou com menos, partidos políticos lá misturados. De 

maneira que há aqui, sem querer adjetivar, mas falta-me um português mais longo, 

alguma arrogância de argumentação em relação ao texto, ou então, não sei se estará 

subjacente alguma alteração à lei no que respeita às futuras eleições para as autarquias 

locais e, neste caso, propúnhamos que fosse retirado também este último parágrafo, esta 

afirmação. Depois propúnhamos o acrescento na parte final, na terceira linha, último 

parágrafo que diz “já a partir do próximo ano se dignifique a valorizar o papel da 

Assembleia Municipal nas Comemorações do 25 de Abril e do 28 de junho Dia da 

Cidade, nomeadamente através, a expressão é igual, nós propúnhamos: desde que não 

haja, desde que não colidam estas sessões solenes com programas com datas já 

programadas. Isto vem a propósito de quê? O Grupo do Partido Socialista sabe e nós 

também sabemos que todos os anos nós discutimos que a Sessão Solene para nós não 

deve no dia 25 de abril. E, todos os anos a gente discute, não vamos agora reeditar a 

discussão do nosso desfile na Av. da Liberdade, não vamos reeditar a dignidade que 

damos ao 25 de Abril, com o desfile no dia 24 à noite aqui no Barreiro, com o espetáculo, 

com as intervenções, com a distribuição dos cravos, com a participação da população, 

com o hastear da bandeira, com ações e atividades em todas as freguesias do concelho. 

Portanto há muita dignidade nestas Comemorações. Nós estamos de acordo em fazer 

estas sessões solenes. Propomos, neste caso, a ver com os grupos todos da Assembleia 

Municipal qual é o dia das sessões solenes. Para nós não deve colidir. Eu dei o exemplo 

do 25 de Abril, não deve colidir com o dia 25 de abril. Sim, mas está na mente dos Srs. 
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Deputados e na opinião do Partido Socialista que a dignidade do 25 de Abril passa por 

uma Sessão Solene. Nós entendemos que passa em primeiro lugar pelas pessoas 

participarem no 25 de Abril e também pela Sessão Solene naturalmente. (interrupção de 

alguns deputados) Sim, mas já agora, se você permite, mas nós também temos direito a 

pensar. Mas a Sessão Solene em Setúbal não é no dia 25 de abril. Não, não coincide 

com o desfile na Av. da Liberdade. E sabem porquê? Eu vou dizer-vos. No dia em que o 

desfile na Av. da Liberdade acabar nós vamos apenas ter Comemorações do 25 de Abril 

oficiais, com pessoas a pôr o cravo na lapela, que andam com rosas, com muitos cravos 

no resto do ano. Sim, ou com outras flor que eu não quero ofender a vossa rosa. Estou á 

a dizer que pessoas que gostam dos cravos, não gostam da participação popular, que 

não gostam do suor. E no dia em que não houver desfile em Lisboa, não houver desfile 

de marchas populares, não houver participação do povo, então nós vamos ter a 

Assembleia da República com as suas sessões formais, com o seu cravo na lapela, com 

o Sr. Presidente isto, com o Sr. Presidente aquilo, mas não temos o povo. E de maneira 

que nós não abdicamos desta Comemoração do 25 de Abril. Por último, é dizer que nós 

não acompanhamos (não estamos em total desacordo pronto, não acompanhamos) a 

opinião do Partido Social Democrata no que respeita à Moção que põe e como tal vamos 

votar desfavoravelmente.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Deu a palavra ao Deputado Vitor Nunes, para a 

sua intervenção. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), – Antes de mais, no sentido de podermos eventualmente 

viabilizar um voto favorável na Moção “I”, apresentada pelo Bloco de Esquerda, 

propunha, solicitava a supressão dos parágrafos segundo e quarto dos considerandos, 

no sentido de podermos votar favoravelmente a Moção porque todos estamos solidários 

com o sofrimento dos refugiados. Queria ainda fazer algumas considerações gerais. Sei 

que o Grupo Municipal do PSD não tem muito tempo, mas para dizer rapidamente que, 

nesta Assembleia, fala-se muito pouco do Barreiro. Hoje falou-se um bocadinho mais, 

mas tipicamente nestas sessões fala-se muito pouco do Barreiro. Estas sessões servem 

para a CDU criticar o governo e esquecer completamente o Barreiro. Para criticar o que o 

governo faz e não apresentar propostas absolutamente nenhumas, criticar o que o 

governo faz ao nível da saúde e não apresentar uma proposta relativa à sustentabilidade 

do glorioso Serviço Nacional de Saúde. Estou de acordo consigo, com o senhor Doutor, 

ou seja, foi de fato uma construção extraordinária. Temos que o manter e preservar, mas 
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como é que a CDU quer fazê-lo perante as atuais dificuldades? Não dizem. Porém, da 

parte do Partido Socialista parece mais grave. O Partido Socialista parte além de criticar 

tudo o que o governo faz, também nada quer que seja feito no Barreiro. O Partido 

Socialista não quer a instalação da plataforma logística multimodal no Barreiro, o Partido 

Socialista não aceita um esforço de marketing, o Partido Socialista, no fundo, não perdoa 

a dissolução da Sociedade do Arco Ribeirinho Sul. É a única coisa. Eu acho que é 

notável, acho que demostra muito pouca sensibilidade e muito pouco apreço pelas 

necessidades do povo do Barreiro. Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Informou a Assembleia que os tempos 

disponíveis neste momento são: a CDU menos de um minuto; o PS tem dois minutos; o 

PSD tem um minuto; o MRPP tem dois minutos (mas não está presente, vai ser difícil 

gastá-los); o MCI tem dois minutos e a Câmara tem meio minuto. Quer dizer, a Câmara e 

a CDU estão pobrezinhos. Portanto, Senhores Deputados a situação é esta neste 

momento. Faça o favor Senhora Deputada. 

 

Deputada Naciolinda Silvestre, do MCI – Boa noite a todos os presentes e às pessoas 

que nos ouvem em casa. Vou falar sobre a Resolução das Freguesias e tenho aqui um 

manifesto que diz assim:” Movimento para a Restauração da Freguesia de Palhais” e 

outras coisas que me chegaram, que aconteceram para a restauração da freguesia de 

Palhais. Eu vou ler aqui um documento sobre esse assunto que diz o seguinte: 

Desde o início deste processo que deu origem à Lei 11-A/2013, que nos manifestámos 

contra os termos em que esta agregação de freguesias estava a ser conduzida, isto é, 

sem o seu principal interveniente, a população. Por isso participámos na maior 

manifestação organizada em Portugal contra a agregação de freguesias nestas 

condições. Mas também sempre defendemos que tinham que existir algumas alterações, 

não conseguíamos perceber como existiam concelhos com noventa e tal freguesias e 

outros concelhos com uma ou duas freguesias. Entretanto o Governo avançou com uma 

proposta não ouvindo ninguém, nomeadamente as populações. Pois bem, para nosso 

grande espanto, tivemos conhecimento que um grupo de ativistas do PCP Palhais, 

lançou o manifesto que eu acabei de referir “Movimento para a Restauração da Freguesia 

de Palhais”, onde só incluía o nome de duas pessoas fora do Partido, tendo uma delas 

participado numa reunião depois de ter apresentado um documento que defendia a 

restauração de todas as freguesias do concelho e não apenas a de Palhais e a segunda 

pessoa nunca participou numa reunião. Posteriormente, foi distribuído um convite à 
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população de Palhais para assistir a uma reunião, no dia 1 de dezembro de 2014, no 

Grupo Recreativo e Desportivo de Palhais. Reunião muito pouco ou nada participada, 

pela população, o que demonstra o desinteresse dos moradores, em apoiar o “Movimento 

para a Restauração da Freguesia de Palhais”. Chegou também ao nosso conhecimento 

que se realizaram outras reuniões, uma delas à porta fechada, no mesmo local, 

chegando ao ponto de moradores não serem autorizados a assistir e informados no 

momento que a reunião era destinada a um grupo restrito, onde por acaso estavam 

incluídos eleitos da Câmara Municipal do Barreiro, ficando o executivo da União de 

Freguesias de Palhais e Coina excluído de todo este processo, o que consideramos um 

verdadeiro atentado ao poder local. Sabemos também que foi feito um abaixo-assinado 

com a maioria das assinaturas de militantes do PCP/Palhais, mas também soubemos que 

vários militantes desse Partido e a população em geral, se recusaram a subscrever o 

documento. É este o contexto de democracia, cidadania e participação que o PCP de 

Palhais defende e tanto apregoa. Então qual é a diferença entre o comportamento do 

Governo que acordou agregar as freguesias e o do PCP de Palhais que não ouviu os 

principais interessados nesta reestruturação, ou seja as populações. E perguntamos nós: 

E a população de Coina, que faz parte da União das nossas freguesias, não tinha o 

direito de ser ouvida? Ou será que ao PCP só interessa a localidade de Palhais? 

Pois bem, por tudo isto se prova que o comportamento do PCP de Palhais foi idêntico ao 

do Governo, que tanto critica, ao avançar com um projeto-lei nos mesmos moldes, ou 

seja: Não ouvindo os verdadeiros interessados, os eleitos locais e as populações de 

Palhais e de Coina. 

Ao analisar os dois projetos de lei verificámos que existe uma quantidade de falsidades 

na fundamentação dos documentos que passamos a referir: 

a) o desdobramento de cinco eleitos pelas duas áreas da freguesia não é verdadeiro. Ora 

se nós somos três eleitos no executivo como é possível afirmar que somos três? A 

dificuldade de adaptação das populações e dos próprios funcionários da autarquia ao 

trabalharem com pessoas que não sendo da freguesia original não se comportam de 

acordo com os hábitos, valores e costumes próprios da freguesia. Isto é totalmente falso 

pois não alterámos o local de trabalho de nenhum funcionário onde se encontravam 

antes da lei, é onde se encontram neste momento. Em relação ao passado histórico de 

Coina existem sim várias falsidades, ou senão vejamos. Não existe nenhum pelourinho 

em Coina. Não conhecemos nenhum palácio, não existe rede pública de pré-escolar em 

Coina, não existe nenhuma fábrica de plásticos de PVC em Covas de Coina. Em Palhais, 

é completamente falso que exista uma praia com todas as condições para a população. 
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Fomos questionados, e fazendo um parêntesis na Presidência do Engenheiro Emídio 

Xavier na CMB, era a Presidente Ana Pires, na J.F. Palhais e, em todas as Assembleias 

Municipais, vinha aqui reivindicar a limpeza e tratamento da praia de Palhais e neste 

momento, nunca ouvi na Assembleia Municipal fazerem esse pedido, mas a União de 

Freguesias de Palhais e Coina tem sido muito massacrada com esta situação. Os 

serviços da Câmara informaram-nos e nós informámos a população que não é nossa 

responsabilidade e também não é responsabilidade da Câmara. Pelo menos foi essa a 

informação que nos deram e que nós já fizemos chegar. Não temos nada contra a 

Câmara é só para chamar a atenção do que aconteceu em relação à Praia de Palhais. É 

completamente falso que Palhais esteja a ser pior servida e a prova é que já temos um 

posto de correios, coisa que nunca houve. Finalmente, a prova porque estes ativistas, do 

PCP Palhais, elaboraram este documento está bem explícita no capítulo oitavo. “Palhais 

a freguesia, porque merecemos continuar a sê-lo”. Sobre Coina nenhum pedido de Coina 

a freguesia, absolutamente nada. Então porque não dizem o mesmo em relação a Coina 

por exemplo? Não fundamentam? Os fundamentos não são iguais? Embora não haja os 

mesmos equipamentos, enfim uma séria de coisas porque é que não são iguais? Criticar 

o Governo PSD/CDS e depois ter o mesmo comportamento, só se pode aplicar um termo 

– demagogia. Afirmo, é demagógico porque não consultaram ninguém, estiveram 

próximos da freguesia de Palhais e Coina, passaram à margem e apenas fizeram um 

manifesto a pensar na freguesia de Palhais. Portanto eu vou dizer o seguinte: o meu voto 
é contra esta resolução. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigada Senhora Deputada. Só chamar-lhe a 

atenção que falou sete minutos e permiti-o, não a interrompendo, pelo fato de que é a 

primeira vez, quase a primeira vez na Assembleia, mas só para ficar com a ideia que 

ultrapassou muito o seu tempo. Deu a palavra ao Deputado Vitor Nunes. 

 

Deputado Vitor Castro Nunes, PSD: Agradeço a exposição e o esclarecimento bastante 

interessantes por parte da Presidente UF Palhais e Coina mas queria apenas esclarecer 

o seguinte: O Governo, relativamente a esta matéria, quis consultar os órgãos, quis que 

os órgãos autárquicos se pronunciassem e no Barreiro, por razões ideológicas, o Barreiro 

preferiu não se pronunciar. A situação do Governo, democraticamente eleito na 

Assembleia da República, é completamente diferente da situação, apesar de tudo, do 

PCP de Palhais, que não foi eleito para coisíssima nenhuma. Muito obrigado.  
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Presidente da Assembleia Municipal - Só uma retificação às afirmações do Senhor 

Deputado Vítor Nunes é que, esta Assembleia Municipal, pelo menos, pronunciou-se. 

Tem a palavra o Senhor Deputado Isidro Heitor. 

 

Deputado Isidro Heitor, do PS: Obrigado Senhor Presidente, vou ser rápido sobre a 

questão dos projetos de Lei, sobre as freguesias. A reforma Relvas do atual governo deu 

disparate, deu erro. Foi feita a régua e esquadro e deu erro. Aquilo que o PCP neste 

momento está a fazer dá erro, de certeza absoluta, também. Uma foi feita a régua e 

esquadro, outra está feita em conformidade com o calendário eleitoral. No nosso 

entender é extemporâneo nesta fase final de legislatura parlamentar, transformar este 

“dossier” numa arma de arremesso político. O debate da reorganização administrativa 

tem de ser sério, com método, com fundamentação histórica, geográfica e demográfica. A 

Presidente Ana Porfírio disse aqui que este modelo não serve. Então qual é o que serve? 

Quais os estudos feitos que suportam estas propostas? Anteriormente estava tudo bem? 

Aliás já foi dito aqui, como é que funciona a consulta? Não podemos responder 

emocionalmente, e é o que está a acontecer, a uma questão séria como esta. O PS 

defende que a reorganização administrativa com método, com critério, tem de ser feita e 

com o envolvimento dos interessados. O governo PSD/CDS decidiu sem critérios, a 

régua e esquadro, deu erro. Neste momento, os projetos do PCP, por uma questão de 

calendário eleitoral, dão de certo erro. Termino dizendo que o PS defende que se devem 

corrigir os erros cometidos na extinção de freguesias, a régua e esquadro, deve ser 

avaliada a reorganização territorial das freguesias estabelecendo critérios objetivos, que 

permitam às próprias autarquias aferir os resultados da fusão/agregação e corrigir os 

casos mal resolvidos. É esta a nossa posição.  

 
Presidente da Assembleia Municipal: Concedeu a palavra para um pedido de 

esclarecimento e para um protesto.  

 

Deputado Vitor Castro Nunes, (PSD) Um pedido de esclarecimento ao Senhor 

Deputado Isidro Heitor: Quer então dizer que não é intenção do PS repor as anteriores 

freguesias, caso eventualmente ganhasse as eleições?  

 
Deputado Isidro Heitor, do PS: É fácil de responder. Eu respondi: Corrigir os erros. 

Não, o PS acha que estas questões têm que ter estudos, ter método. Aquilo que o atual 

Governo fez foi um disparate, aquilo que o PCP está a fazer é sem método. Ouviu-se 
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aqui uma presidente de Junta de Freguesia dizer, a única que não é do PCP, veja-se 

como é que este processo está, vai dar erro como é evidente. O País não é aquilo que 

era anteriormente, temos de analisar. O Barreiro com 8 freguesias, está correto? E com 

4; 6 ou 12 freguesias está correto? Esta questão tem de ser estudada, analisada. Aquilo 

que foi feito está errado e as propostas do PCP têm que ser bem fundamentadas e é isso 

que não está a acontecer, neste momento. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Para o protesto, que deveria ter passado à frente 

do esclarecimento, mas enfim. Senhor Deputado Paulo Deus é um protesto em relação 

ao que o Senhor Deputado Isidro Heitor disse na anterior intervenção.  

 
Deputado Paulo de Deus, da CDU: Até me ajudou o seu pedido de esclarecimento. Eu 

acho que, e vou-lhe chamar assim para não chamar aquilo que se calhar gostaria de lhe 

chamar, é intelectualmente desonesto colocar as coisas como o deputado Isidro Heitor 

colocou. 

Primeira questão é a de que quer o PCP quer a CDU, tiveram sempre uma posição muito 

clara relativamente às questões da reorganização administrativa e à famosa reforma 

Relvas. O PCP não fecha os olhos e não diz que não deve haver agregação de 

freguesias mas, esta, tem de ser feita com a participação das populações e com a 

participação dos órgãos autárquicos. 

Segunda questão, o PCP assumiu compromissos. Se calhar esta é a parte a que o PS 

não está habituado, não é? Foi um compromisso que assumiu perante a população, nas 

eleições autárquicas no Barreiro, e para a Assembleia da República onde, tão cedo 

quanto possível, levaríamos novamente a plenário a questão das oito freguesias, porque 

entendemos que esta é a forma correta para reorganizar administrativamente as 

freguesias no nosso município e nunca dissemos nada diferente disto. Isto não vai ser 

discutido com a população? É claro que vai. Podia dizer de uma forma muito simples, Se 

não conhecem o que é que fundamenta as posições do PCP é lerem as propostas. Foi 

aqui referido para a criação da freguesia Alto Seixalinho, Barreiro, Coina, Palhais, Santo 

André, Verderena, estão todas, só não está Santo António porque essa manteve-se. Em 

relação às outras, o PCP disse que o ia fazer e é por isso que o faz, não nasce torto. 

Toda a gente vai ter oportunidade de dar opinião em relação a este projeto. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor deputado. De facto o protesto 

não me pareceu lá muito bem, mas enfim, com esta abertura que costuma haver. Mais 
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um pedido de esclarecimento ao deputado Isidro Heitor ainda em relação à primeira 

intervenção? Então faça lá o pedido mas chamo à atenção para não se cair, como 

costume, em reiniciar a discussão daquilo que esteve em discussão durante algumas 

horas. Portanto, pedia que fossemos contidos nos pedidos de esclarecimentos, protestos 

e outras figuras regimentais para não ultrapassar os tempos de cada um. Tem a palavra 

a Deputada Ana Porfírio.  

 
Deputada Ana Porfírio (CDU): A pergunta é para o deputado Isidro Heitor, porque foi 

quem veio falar em nome da bancada do PS, nada mais. Mas, e em última instância, será 

para a bancada do PS, desta Assembleia. 

Sendo de facto um erro o que foi cometido com a reorganização administrativa, como é 

reconhecido pelo PS, e bem, e por muitos eleitos do PS, presidentes ou em Uniões de 

Freguesia, não acham, que no mínimo, seria um mal menor voltar atrás com o erro e 

repor as coisas como estavam? Não acham impossível manter, com este modelo, aquilo 

que era a grande mais-valia das juntas de freguesia, que era a proximidade com as 

populações? UF Barreiro/Lavradio atualmente tem cinco eleitos e só a Presidente está a 

tempo inteiro. UF Coina/Palhais tem três eleitos, um dos quais a meio tempo. UF Alto do 

Seixalinho/ Santo André e Verderena, em vez dos anteriores quinze eleitos com três a 

tempo inteiro e estamos a falar de uma das freguesias mais populosas, agora tem um 

eleito a tempo inteiro, num executivo de sete. Portanto acham que é possível manter a 

mesma proximidade com a população e o acompanhamento às instituições da mesma 

forma, com este modelo? Nós achamos que não e não somos só nós que achamos. Só 

mesmo com um esforço titânico. Neste distrito, temos menos freguesias que em certos 

concelhos do país, temos uma freguesia com 900Km2, maior que a região autónoma da 

Madeira, com um único eleito a tempo inteiro. No mínimo, é de doidos. Disse. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, agradece e considera que todos deverão fazer 

um esforço para atingir o objetivo de chegar ao fim dos trabalhos, desta reunião. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS): Eu acho que o que tem a ver com a reorganização 

administrativa do País é um assunto sério de mais para estarmos a brincar, sabe? Eu 

acho que as asneiras cometidas ultimamente, nomeadamente a reforma Relvas, 

provavelmente condicionou uma reforma administrativa justa do País pelos próximos 

anos, é a minha opinião, infelizmente. Respondo, à Senhora Presidente de Junta de 
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Freguesia, que é da minha freguesia, simples. Pode ser um mal e pode ser um mal 

menor. 

 
Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor deputado. Tenho inscrito o 

Senhor Presidente de Câmara que me tinha pedido e quanto aos tempos: PS, PSD e a 

Câmara Municipal, todos com meio minuto, cada um. 

 

Presidente da Câmara Municipal: Só porque me esqueci de dizer, e peço desculpa, o 

Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal foi convidado para 

estar numa reunião com o Senhor Secretário de Estado da Saúde e com o Presidente da 

Câmara da Moita e convidou-me a acompanhá-lo. O que o Senhor Secretário de Estado 

da Saúde disse é que ia ser criado o Grupo Hospitalar Barreiro/Montijo, Almada e 

Setúbal. Portanto, como foi apresentada uma Moção e o Dr. Espírito Santo faz referência 

a isto, é para dizer que nos foi comunicado que ia ser criado. Dizer ainda que numa 

iniciativa pública, encontrei a Senhora Presidente da EMEF, a qual me confirmou que 

estava em curso processo de, não recordo a expressão utilizada e receio não aplicar o 

termo correto mas no fundo, alienar a EMEF a privados.  

 
Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor Presidente. Neste momento, 

nem temos tempos, nem inscritos. Foram feitas algumas sugestões que a seu tempo 

referirei se são ou não aceites e assim vamos então passar às votações: 

 

Resolução “A” (CDU) – “Pela reposição das 8 freguesias” não há propostas de alteração. 

Aprovada por maioria com 24 votos a favor (CDU, BE e 5 PS); com 3 votos contra (PSD 

e MCI) e 3 abstenções do PS. 

 

Moção “B” (CDU) – “Contra a criação do sistema multimunicipal de abastecimento de 

águas e saneamento de Lisboa e Vale do Tejo” tal como está, sem alteração proposta. 

Aprovada por maioria com 28 votos a favor (CDU, PS, BE e MCI), e 2 votos contra do 

PSD. 
 

 

Moção “C” (CDU) - Saudação sobre o desporto, desportistas e atletas. 

Aprovada por unanimidade.  
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Moção “D” (CDU) - Não ao regime jurídico do serviço público de transporte de 

passageiros 

Aprovada por maioria com 27 votos a favor (CDU, PS e BE); 2 votos contra do PSD e 1 

abstenção do MCI.  
 

Moção “E” (PS) Recomendação “Cidade do Barreiro” - Há 2 propostas, de alteração, da 

CDU: A primeira, em relação ao corpo da primeira página, último parágrafo propõe retirar: 

“A Assembleia Municipal é o órgão mais representativo das diversas sensibilidades políticas da 

população do Barreiro, expresso através do voto livre e democrático”; Quanto à segunda parte, 

propõe-se acrescentar, na parte deliberativa “…desde que não colidam com datas já 

programadas”. Os proponentes devem pronunciar-se sobre as duas alterações.  
 
Deputada Zélia Silva, do PS: Obrigada Presidente. Relativamente ao parágrafo que está 

a ser sugerida alteração, naturalmente não está subjacente em lado nenhum a que horas 

é que a atividade se deve desenrolar, e naturalmente que num dia que tem tantas horas, 

haverá certamente, com boa vontade, lugar a que estas atividades se possam 

desenvolver. Não foi, nem é, nem será certamente de interesse, nem ideia do PS 

estabelecer aqui nenhum horário. Como também não foi, nem é, colocar em segundo 

plano ninguém, muito menos a Câmara Municipal. Naturalmente que consideramos que a 

Assembleia Municipal tem realmente uma representatividade muito grande, porque como 

foi aqui dito representa muitas sensibilidades da nossa cidade, portanto aceitamos retirar 
“A Assembleia Municipal é o órgão mais representativo das diversas sensibilidades políticas da população do 

Barreiro, expresso através do voto livre e democrático” porque parece ser esse um ponto 

fundamental, naturalmente não podemos alterar nada do que está no parágrafo seguinte, 

porque em local nenhum se refere qualquer horário para fazer qualquer atividade, nem 

está isso subjacente ao nosso pensamento quando trouxemos este documento. 

 
Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado. Tanto quanto percebi, em relação ao 

último parágrafo, aceita que saia não é assim? 

 

Deputada Zélia Silva, do PS: Naturalmente que só tem sentido fazer essas alterações 

se for para haver consenso na votação, caso contrário, o documento ficará exatamente 

da maneira em que está neste momento e em que foi apresentado.  
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Presidente da Assembleia Municipal: Eu não posso dar essa garantia antes da votação 

como é natural mas é para retirar o último parágrafo da primeira página, sim? Quanto à 2ª 

parte não aceitam a inclusão de “desde que não colidam com datas já programadas”, é isto, não é? 

Portanto o último parágrafo da primeira página desaparece e o restante fica tal e qual 

como foi distribuído, é a decisão do PS e assim vai ser votado: 
 

Votação da Moção “E” (PS) Recomendação “Cidade do Barreiro” 

Aprovado por unanimidade.  
 

Presidente da Assembleia Municipal: Doc. “F” Voto de congratulação (PS), já se tinha 

feito a explicação para que este se alterasse na parte formal, a pedido da CDU, houve 

um reparo quanto à formulação e quando tal acontece é costume alterar o texto quando 

algum grupo ou força política coloca essa formulação na sua proposta e assim, se o 

grupo proponente da proposta aceita, transforma-se caso seja aprovado, num documento 

da Assembleia Municipal mas o Bloco de Esquerda diz que não percebeu e vou repetir 

(volta a explicar) e passa à votação a congratulação apresentado pelo PS, com as 

alterações introduzidas: 

 

Votação da Moção “F” (PS), Congratulação “Descoberta de Galáxia” 

Aprovada por unanimidade. 
 

Votação da Moção “G” (PSD) Sobre o investimento, emprego e desenvolvimento.  
Reprovada por maioria com 26 votos contra (CDU; BE e 7 PS); 3 votos a favor (PSD e 

MCI); 1 abstenção PS. 
 

Recomendação “H” (BE), Pela Disponibilidade de Material Literário e o Áudio Visual que 

Aborde Temáticas LGBTI em Equidade com os Restantes Documentos na Biblioteca 

Municipal do Barreiro, a CDU propõe que se retirem os pontos 3 e 4 e o proponente vai 

dizer se aceita. 

Deputada Maria Jorgete Teixeira, do BE: Não sei se me é permitido perguntar qual a 

justificação para pedirem a retirada desses dois pontos porque sinceramente não percebi. 

Achei estranho que aceitando-se tudo o que se diz no documento, qual a razão de não se 

aceitar que haja uma recomendação, não se trata de uma exigência, apenas se pede que 

a biblioteca organize iniciativas à volta deste tema. As matérias podem lá estar para 

consulta, mas não se pode falar no tema, Será? Custa-me aceitar que seja isto. O outro 
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ponto é saber qual é o motivo pelo qual não se pode enviar esta deliberação aos órgãos 

de soberania? É uma coisa que não entendo. 

 
Presidente da Assembleia Municipal: Percebo que queria pedir o esclarecimento, para 

ponderar se deve, ou não, retirar mas não deve dar a opinião sobre isto. Porque a opinião 

dará através do voto. Se quer esclarecer para ponderar se deve retirar ou não. Pede ao 

deputado da CDU para que seja muito breve. Não é para fazer intervenções e também 

não é a opinião que se pretende. 

Deputado José Paleta (CDU): A questão da recomendação à Câmara para que a 

Biblioteca organize iniciativas conjuntas, tem de se pôr em relação a todas as matérias e 

não em relação a esta porque a Câmara fará iniciativas com os grupos e com as 

atividades que entender e, ao dizermos só para esta, estamos a discriminar as outras. 

Pessoas que não estejam nesse grupo ficam discriminadas, motivo pelo qual, dizemos 

que o ponto 3 deve sair do texto. Quanto ao ponto, 4 trata-se de remeter a recomendação 

aos órgãos de soberania e grupos parlamentares, não tem tanta importância. Trata-se de 

uma deliberação da AM Pensamos que é descabido estar cá.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Pergunta à deputada do BE se percebeu que a 

questão que se coloca é se aceita ou não aceita de retirar, do texto, os pontos 3 e 4 e, 

uma vez aceite pela proponente, vai então ser assim colocado à votação: 

Aprovada por unanimidade.  
Votação da Moção “I” (BE), por uma Europa, um país, um município solidário com o 

sofrimento dos refugiados. Há uma sugestão para retirar, aos considerandos, o 2º e 4º 

parágrafo mas, não aceite pelos proponentes, vai ser votada com o texto apresentado: 

Aprovada por maioria com 19 votos a favor (CDU e BE) e 11 abstenções do (PS, PSD e 

MCI). 
 

Moção “J” (CDU) “A saúde, 4 anos depois do Memorando e da Troika”, há 2 sugestões: 

- O PS pede para que, no ponto 4, onde se lê “…com o respetivo enquadramento técnico e 

organizativo”, continuar o texto, acrescentando “…na salvaguarda das premissas de segurança e 

qualidade”, o que é aceite pela CDU. Temos assim: “…com o respetivo enquadramento técnico 

e organizativo, na salvaguarda das premissas de segurança e qualidade”; 

- Uma chamada de atenção do Sr. Presidente da Câmara, que o proponente considera 

correta e está relacionada com o último parágrafo antes das deliberações. Onde se lê 

que “está em estudo a provável constituição do grupo hospitalar da península de Setúbal” já 
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aqui foi anunciada a criação, ou a constituição desse Grupo Hospitalar, e portanto, 

confirmando o texto, aos acontecimentos mais recentes será de alterar para “foi 

anunciada a constituição do grupo hospitalar da península de Setúbal”, no terceiro parágrafo 

da última página, antes das deliberações. Percebe-se a intenção de escolher o mais 

adequado. 

 

Votação da Moção “J” (CDU), com as alterações que foi aceite introduzir.  
Aprovada por maioria, 28 votos a favor (CDU; PS; BE e MCI) e 2 votos contra do PSD. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhores deputados há declarações de voto? 

Quem pediu primeiro foi o Sr. deputado Amílcar Romano, faça favor. 

 

Deputado Amílcar Romano (PS): Agradece e cumprimenta. A primeira declaração de 

voto é relativa à “Moção A” da CDU, pela reposição pelas 8 freguesias. Para afirmar que 

ninguém tem dúvidas, não no Barreiro mas no país, qual é a posição do PS relativamente 

à reforma administrativa. E nem na Assembleia da República, nesta Assembleia 

Municipal, nas Assembleias de Freguesia ou na Câmara, porque penso que é uma 

posição clara que não deixa qualquer espécie de dúvidas. Inclusive na argumentação do 

próprio Partido, em foi sempre colocado o exemplo, que era o único que existia, da 

Câmara de Lisboa. Pelo processo que desenvolveu, seguindo as metodologias corretas, 

o respeito pelas pessoas e instituições, ter chegado a uma conclusão que é eficaz, 

objetiva e está para perdurar. 

O PS, sempre reafirmou que este é um processo, que deve ser partilhado, não pode ser 

a régua e esquadro como aconteceu, deve ter critério. Sublinhar que o Partido mantém 

esse princípio de uma reforma que anunciou, enquanto compromisso, e que irá fazer 

após o próximo ato eleitoral, para as legislativas. Portanto, sobre isto não há dúvidas. Por 

outro lado uma reforma administrativa não é, nem pode ser, feita para o Barreiro, para 

Setúbal ou Alcochete mas sim a nível nacional.  

O Presidente da AM, interrompe a declaração de voto do Senhor Deputado para o 

lembrar que não está a fazer uma intervenção. 

Deputado Amílcar Romano (PS): Peço desculpa senhor Presidente. Portanto, uma 

reforma administrativa não é localizada e esta proposta da CDU, em final de legislatura e 

não sei porquê, vem colocar uma questão que em termos formais ou em termos legais 

não sei como poderia ser feita. Não se podem tomar decisões parcelares sobre uma 
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localidade, ou um concelho, não é possível. Daí que a abstenção de 3 deputados do PS, 

mantem em rigor todos os princípios e valores defendidos ao longo dos tempos (e dos 

anos), sobre uma verdadeira reforma administrativa. Parece também extemporâneo que, 

no Barreiro, caso fosse possível, as responsabilidades que agora são assumidas pelas 

freguesias iam ser assumidas pela Câmara. E, como eleito numa Assembleia de 

Freguesia, não posso deixar de observar, de forma clara e objetiva, a precariedade dos 

meios com que qualquer executivo das Freguesias do Barreiro luta, para tentar responder 

às responsabilidades que lhes estão adstritas. E acho estranho que esse debate, que nos 

devia mobilizar, não só nesta Assembleia mas noutros fóruns, é ignorado e passado à 

frente como se tudo estivesse bem quando todos nós sabemos que não está.  

A 2ª declaração de voto tem que ver com a Saudação “C” da CDU ao “Associativismo e, 

neste caso, Desportivo. É evidente que todos nós votamos e votaremos sempre 

favoravelmente, qualquer saudação, recomendação ou apoio que venha em prol do 

reforço do movimento associativo, da valorização dos nossos representantes enquanto 

atletas ou dirigentes associativos. É uma pena, e o Senhor Presidente referiu, e muito 

bem o passado, o importante é o presente e o futuro. O passado é a nossa memória e é 

com algum pesar que determinado tipo de modalidades como basquete, futebol, ginástica 

ou outras, onde equipas Barreirenses eram francamente ganhadoras e até referência a 

nível nacional, neste momento estejam num plano mais secundário e, de facto, é uma 

pena. O voto favorável a esta “Saudação” não evita que assinalemos alguma mágoa 

sobre a situação em que se encontra o Movimento Associativo, sobretudo o Movimento 

Desportivo. Obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado. Senhores deputados, para não 

prolongar a reunião para além do que é razoável e do que é regimental, em relação às 

declarações de voto relembro que, cada grupo municipal, no final de cada votação, tem 

direito a 1 declaração de voto e portanto chamar a atenção para que não se faça mais do 

isso sobre o mesmo assunto. As declarações são uma explicação, um sublinhar das 

razões pela opção que se tomou e não propriamente uma intervenção como foi 

obviamente a primeira declaração de voto na parte inicial, sob pena de estarmos aqui até 

muito mais tarde do que já é e para as próximas declarações de voto, tem a palavra a 

próxima inscrita: Senhora deputada Zélia. 

 

Deputada Zélia Silva (PS): Obrigada Presidente. Dois apontamentos: 1º para reforçar 

aquilo que o meu camarada Amílcar Romano disse, que está bem claro e transcrevo: 
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“avaliar a reorganização territorial das freguesias estabelecendo critérios objetivos que 

permitam às próprias autarquias aferir os resultados da fusão/agregação e corrigir os 

casos mal resolvidos”. Isto está no nosso programa do PS; 2º Quanto à Moção “I” do 

Bloco, em que o PS se absteve, o motivo da abstenção são alguns dos considerandos e 

a forma como são feitos, nomeadamente, a forma como tal é manifestado. Mais do que 

outra situação de desencontro com a ideia, naturalmente que o problema dos refugiados 

nos preocupa e o modo de o resolver também. Era só. Obrigada. 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigada Senhora deputada e como responsável 

do grupo municipal do seu Partido, certamente depois informará esta assembleia qual a 

declaração de voto do PS, porque há duas declarações de voto sobre o mesmo assunto. 

E para mais declarações de voto tem a palavra o PSD.  

Deputado Victor Castro Nunes, (PSD): Começo pela declaração de voto do grupo 

municipal do PSD referente à Moção “I” apresentada pelo BE que teríamos gosto em ter 

votado a favor. No entanto, não o fizemos porque há uma imputação de 

responsabilidades à EU, indiscriminadamente, e a Portugal, precisamente na altura em 

que esta matéria está a ser discutida em sede da EU onde os países têm tomado 

posições diametralmente opostas, uns dos outros, relativamente a esta matéria. Ao que 

julgo saber, com a Hungria e a Bulgária, infelizmente, na liderança dos países contra o 

acolhimento de refugiados. Uma nota que eu queria deixar e que é, uma vez aprovada 

esta Moção, a Assembleia Municipal terá de passar a acompanhar de alguma forma o 

acolhimento que o município virá, ou não, a dar, aos pedidos de exílios que entretanto 

receber, porque isso foi aprovado. 

Relativamente à moção “A” para a reposição das 8 freguesias, queria dizer o seguinte: A 

matéria da reforma administrativa, da reorganização do território, não é, não deve ser 

encarada como um tema fechado. Deve estudar-se e procurarem-se as melhores 

soluções. Não há uma fórmula 100% correta, em qualquer altura da vida e em qualquer 

lugar, por isso, havia que fazer alguma coisa e o PSD fez e fará o que tiver que ser feito, 

em prol do País, na matéria da reorganização administrativa. 

Quanto aos serviços públicos, cujas iniciativas do governo são sistematicamente 

criticadas, queria dizer que o que PSD tem feito, na sua conceção, é em prol da defesa, 

que para muitos, objetivamente ou eventualmente pode estar errada em alguns pontos, 

mas de facto é que o Governo (PSD/CDS), tem tentado defender a sustentabilidade dos 

sistemas de abastecimento de água e saneamento. Por isso a reformulação da SIMARSUL 

para trazer mais justiça, mais paridade, mais equidade tarifária entre municípios, 
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poupando nas palavras do Senhor Presidente das Águas de Portugal, custos 

operacionais na ordem de 91 milhões de euros (€ 91.000.000,00). Quer que os serviços 

públicos de transportes estejam efetivamente ao serviço do público e não apenas dos 

trabalhadores e dos sindicatos, e por fim quer que a saúde, e os serviços de saúde sejam 

protegidos como uma conquista de facto relevante para o nosso país. Mas, perante a 

grave crise, temos que encontrar um modelo e não é só Portugal, é todo o mundo 

ocidental que enfrenta e portanto, é preciso encontrar modo de defender esta 

importantíssima conquista. Não é à espera, nem querendo sempre mais que lá se chega. 

Mais hospitais era o ideal, mas não é assim. Disse. 

 

Deputada Madalena Alves Pereira (PS): Obrigada, Sr. Presidente e boa noite. O PS 

votou contra a moção “G” do PSD, essencialmente por três razões: Princípio, Respeito e 

Economia deliberatória. 

- Princípio porque entendemos que na alínea a), não estaríamos aqui a fazer uma 

discussão da Constituição, programática ou não, de 1976 sobre a existência dos 

privados e dos públicos, é desnecessário, é uma evidência. 

- Respeito porque entendemos que a Câmara Municipal, no uso das suas competências, 

deve promover a constituição dos grupos de trabalho que entenda, para estudar de 

forma integrada, ou não, todas as medidas que devem ser ponderadas para a fixação 

do investimento. Votámos contra por uma questão de –  

- Economia de liberatória, que assim chamámos, porque quando diz “recomendar à 

Câmara Municipal do Barreiro que estude e promova a urgente constituição de uma 

agência local de investimento” seria uma deliberação de inutilidade, uma vez que no 

mandato anterior criámos uma agência local de desenvolvimento, de curta existência 

mas, poderá por certo ser ressuscitada. 

A Moção “H”, do BE entendemos esta moção, como uma moção de boas práticas 

relativamente aquilo que deve ser o combate à descriminação, entendemos esta moção 

como uma forma concreta daquilo que devem ser as medidas a adotar pelos poderes 

públicos, designadamente, a Câmara Municipal do Barreiro, a quem aproveitamos para 

saudar pelo trabalho que está a ser feito na biblioteca, de divulgação de livros e temáticas 

associadas ao conhecimento e entendemos, como uma boa prática, que os órgãos de 

soberania, designadamente a Assembleia da República, possam ter conhecimento 

destas boas práticas e que as implementem no resto do país. 
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O Presidente da AM, não tendo nenhum pedido de intervenção ou declaração de voto, e 

muito ultrapassado o tempo regulamentar não parece razoável prolongar os trabalhos e 

dá por terminada a reunião que terá continuidade no dia 3 de julho. 

 
 

ENCERRAMENTO 
 

O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pelas 00h,54m do 

dia 01 de julho de 2015, constando a gravação áudio desta sessão, arquivada, nos 

serviços da Assembleia Municipal. 

 
 

APROVAÇÃO DA ATA 
 

E para constar e produzir os efeitos legais, se lavrou a presente ata que, após lida e 

Aprovada por maioria, na reunião ordinária realizada no dia 03 de maio de dois mil e 

dezassete vai ser assinada por mim, Maria C.R Assunção,                       Assistente 

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

Fernandes Pereira 
 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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