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Ata n.º 8/15 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 03 de Julho de 2015 

 
Aos três dias do mês de Julho 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: 

 
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 DO 

BARREIRO; 

 

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 28 deputados municipais, conforme lista de presenças anexa à 

ata e não tendo comparecido os seguintes: Glória Bastos (CDU); Joaquim Salgueiro Martins 

(PCTP/MRPP) e Naciolinda Silvestre (MCI). 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 
Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Sofia Amaro Martins, Regina 

Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Joana Rita Branco, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel 

Oliveira Lobo, Frederico Rosa, Marcelo Correia de Sousa Moniz, e Teresa A. Veiga da Costa, 

 

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 

Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva. 
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu início à sessão com a informação 

sobre os 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: 
 
PSD - Hugo Cruz é substituído por Patricia Ferreira,  

PS - Madalena Alves Pereira é substituída por António Couceiro Machado,  

CDU - Apolónia Teixeira é substituía por Carlos Bucho,  

- Hugo Abade é substituído por Helder Loução,  

- Alexandra Silvestre é substituía por Alfredo Falcão,  

- Dulce Reis é substituía por José Carlos Marques,  

- Jorge Espirito Santo é substituído por Mendes Ferreira,  

- Rui Ferrugem é substituído por José Caetano,  
- Antonieta Oliveira deveria ser substituída por Glória Bastos. 

 
De seguida anuncia a continuidade dos trabalhos com o ponto 3.1 e para o apresentar dá a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara, Carlos Humberto de Carvalho. 

 

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. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, deu as boas noites a todos que acompanham esta reunião. 
Relativamente às questões de Participação, Democracia e Cidadania relevou o Dia “B” com 

30 parceiros; 34 escolas e IPSS; 6.000 participantes e 100 ações dizendo que, na sua 

opinião, o Barreiro ficou melhor. 

Relativamente a questões de requalificação da estrutura municipal, fez referência ao plano de 

alteração e qualificação do sistema informático, com um investimento superior a (€1.000.000) 

um milhão de euros em “hardware” e “software” e que, neste ano de dois mil e quinze, está 

em fase final o concurso para admissão de 10 assistentes operacionais e foi aberto concurso 

para 22 assistentes operacionais auxiliares de ação educativa, informando que para estas 22 

vagas se inscreveram mais de 770 pessoas o que, além de criar enormes problemas de 

meios e de tempo, reflete bem a grave situação que o País atravessa. 

Relativamente a estudos em desenvolvimento refere: o PDM que, no próximo ano talvez 

possa ficar concluído ou em vias de conclusão; o Plano de Mobilidade e Transportes 

Intermunicipal que está na fase final; o Concurso Internacional para a Europan que está a 
decorrer; as Hortas Urbanas; a Rede Ciclável do Barreiro e o Plano Estratégico de Turismo 

também na fase final.  
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Relativamente a obras em desenvolvimento ou em preparação, por escassez de tempo, 

apenas referiu: O processo das pavimentações, em fase de audição prévia até á próxima 
terça-feira e, se não houver contestação, no dia seguinte será adjudicado; Para a rua do 

Clube Naval foi assinado acordo com a APL para a conclusão do outro lado da muralha, ou 

uma pequena muralha na caldeira do Braamcamp, o arruamento, a iluminação pública e 

algum equipamento; O estacionamento em Alburrica foi aberto e inicia-se a fase seguinte que 

é o caminho até aos moinhos; Foi assinado o contrato para consignação da obra do Centro 

Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes Barreiro/Moita para poder avançar de 

imediato; A reabilitação do Bairro Alfredo da Silva está em fase de desenvolvimento de obra. 

Relativamente a ações socioculturais e desportivas, referiu apenas os mais relevantes: O 

Festival de Encontros, que correu bem; O Barreiro Run, com  680 participantes; O Open Day, 

da Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios-ADAO, iniciativa muito interessante e 

que é necessário acompanhar; O Barreiro Memória e Futuro; Um conjunto de projetos 

culturais à volta do Dia da Cidade; A Inauguração do Espaço Memória; Um conjunto de 

iniciativas de caráter cultural e musical; O Barreiro Light On; O Cicloturismo; O Dia da Cidade, 

com realce para Convívio de trabalhadores e para O Barreiro Reconhecido, entre outros.  
As Festas do Barreiro serão de 7 a 16 de agosto e já estão numa fase muito desenvolvida, de 

preparação.  

No Quadro Comunitário há ainda um vasto conjunto de candidaturas que foram aprovadas 

nestes últimos meses a saber: Obras de requalificação urbana, no valor de cerca de 

(€4.000.000,00) quatro milhões de euros; O Barreiro Memória e Futuro, cerca de 

(€400.000,00) quatrocentos mil euros; Modernização Administrativa, Informática e Bibliotecas 

cerca de (€600.000,00) seiscentos mil euros, para os TCB cerca de (€350.000,00) trezentos e 

cinquenta mil e Valorização do Território (POVT) cerca de (€450.000,00) quatrocentos e 

cinquenta mil euros mas, algumas destas candidaturas são em overbooking e por isso, só 

serão recebidas no fim, ainda que tenhamos sido informados que, uma parte significativa é 

possível ser recebida. 

Quanto ao Programa “ 2020” a AML, com a participação da CMB, já entregou o pacto que 

está na fase de concertação e corresponde a (€88.000.000,00) oitenta e oito milhões de 
euros, dos quais, para o Barreiro, são sensivelmente (€3.200.000,00) três milhões e duzentos 

mil euros, financiados a 50%, o que significa que serão ações no valor de (€6.400.000,00) 

seis milhões e quatrocentos mil, grosso modo. 

Foram abertas candidaturas para o eixo autónomo, até ao dia 10 de setembro, para o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano, onde a verba global para a Área Metropolitana de 

Lisboa é cerca de (€64.000.000,00) sessenta e quatro milhões de euros e portanto há que 

apresentar as nossas candidaturas, designadamente em três eixos: Mobilidade; Reabilitação 

urbana em zonas industriais e Intervenção física em zonas carenciadas.  
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Estamos a preparar as candidaturas ao POSEUR, o único programa operacional nacional a 

que podemos concorrer. A DLBC, passámos a 1ª fase e estamos a preparar a entrega para a 
2ª fase, que terá que estar pronta no dia 27 de julho. 

Quanto ao Terminal de Contentores e Plataforma Multimodal do Barreiro, referiu que já foi 

aberto concurso público para o estudo de impacto ambiental e para o estudo prévio, ao que 

as empresas terão que responder até meados de agosto, daí que considera ser um passo 

significativo. Quanto à candidatura apresentada em Bruxelas, para estudos, projetos e 

disseminação de informação, no valor de cerca de (€ 800.000,00), oitocentos mil euros, 

continuamos a aguardar resposta. 

Conforme o publicado em Diário da República, foi acordado pelo Governo, a disponibilidade 

para transformar o antigo Café-Barreiro na quinta esquadra da PSP. Trata-se de um processo 

que andamos a perseguir há vários anos e, finalmente nesta fase, podemos dizer que ao 

menos o Governo se compromete a fazer. Falta assinar o protocolo e depois fazer a obra.   

Última informação é sobre questões financeiras: Em impostos diretos, nestes primeiros 5 

meses, houve uma redução da receita no valor de (€ 1.500.000,00), um milhão e quinhentos 

mil euros, 19% desta rúbrica face ao mesmo período do ano anterior (2014); O IMI manteve 
os mesmos valores; O IMT reduziu significativamente; A Derrama teve uma pequena redução; 

e o IUC também manteve os valores. A divida global da Câmara continua a reduzir e neste 

momento é de cerca de (€ 21.600.000,00) vinte e um milhões e seiscentos mil euros, ou seja, 

menor em (€1.600.000,00) um milhão e seiscentos mil euros do que no fim do ano anterior, 

menos cerca de 7,5%. Estou à disposição para os esclarecimentos que entenderem. Disse. 

 

Deputado José António Batata, da CDU – Boa noite a todos. Das atividades levadas a cabo 

pela Câmara Municipal e que aqui foram explanadas pelo Senhor Presidente, há uma em 

particular a que gostaria de fazer referência. Não que esta se sobreponha às outras, mas 

porque mais direta e pessoalmente o sensibiliza. Integrada nas Comemorações do 31º 

Aniversário da elevação do Barreiro a Cidade, dia 25 de junho, foi inaugurada no Espaço 

Memória, uma Exposição Permanente chamada “Barreiro, Memória e Futuro”. O nome que 

não poderia ser mais adequado. A memória e o futuro, sendo a memória uma parte muito 
importante da vivência de cada um, como indivíduo, em boa medida, somos hoje aquilo que 

fomos ontem. E se isto é verdade para cada indivíduo, também se aplica na mesma medida, 

ou com maior importância, a uma sociedade ou a uma comunidade, porque então, passa a ter 

um caráter que extravasa o âmbito individual e transforma-se num bem coletivo. A memória é 

realmente importante para definir aquilo que será o futuro, aparentemente contraditório, 

obviamente, não o é de todo. Já uma vez, noutra oportunidade, citei um cantor jamaicano que 

se chamava Bob Marley que, a propósito, soube sintetizar numa canção, com aquele poder 

de síntese que a canção permite, quando diz: “se não sabes de onde vens nunca saberás 
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para onde vais”, e é precisamente este aspeto muito importante, que esta exposição pretende 

preservar e para o qual chama a atenção. A memória pode existir em cada um, mas para que 
essa memória faça parte de uma vivência diária, permanente, e se torne visível, precisa de se 

materializar e foi o que aconteceu com a criação desta exposição. É uma exposição que, na 

mediada do que a exposição é possível fazer, resume a história documentada do que foi o 

Barreiro desde que há registo, atravessando todas as épocas do Barreiro até ontem. E digo 

até ontem, porque o dia de hoje não acabou. A importância desta exposição, para além de 

trazer ao quotidiano dos barreirenses, aquilo que é a história do local onde habitam e tudo 

aquilo que resulta da vivência das várias gerações de barreirenses, permite também, colocar 

à disposição de estudiosos da história local, da comunidade educativa no seu conjunto, 

particularmente as escolas, um espólio importantíssimo para que, a partir daí, se possam 

fazer trabalhos sobre o que foi e o que é o Barreiro, da história desta Terra e assim ajudar à 

preservação da memória que, afinal de contas, criou a identidade de cada um de nós, 

barreirenses. Obviamente que a memória é sujeita a juízos críticos, não poderia ser de outra 

maneira, todos os fazemos, mas o certo é que a resultante desses encontros e desencontros, 

acaba por definir a memória que nos é comum e que assenta em fatos documentados que 
são perfeitamente visíveis e objetivos para a história Local. Daí a importância que concedo a 

esta exposição, além de estar num espaço físico definido no “Espaço Memória” vai colocar à 

disposição de toda a gente, até na via pública, aparelhos tecnológicos que permitem a 

consulta de todos os elementos dessa exposição e roteiros que possibilitam indicar os locais 

em que se desenvolveu determinado artefacto, sitio, fábrica, indústria ou atividade. Apraz-me 

registar com agrado, a iniciativa da Câmara ao promover a criação desta exposição, porque 

considero que é muito importante que a memória faça parte do quotidiano das pessoas que a 

viveram e a continuam a viver. Que esta exposição sirva para nos trazer à memória a 

identidade barreirense que temos e sirva ainda para que consigamos, todos, com as nossas 

contradições, as nossas divergências, as nossas coincidências e os nossos compromissos, 

traçar, a resultante do que será a memória do futuro. Que saibamos, nós barreirenses de 

hoje, com todos aqueles elementos que referi há pouco, construir aquilo que será a memória 

do futuro, para que os que vêm depois de nós, possam olhar para trás com a mesma alegria, 
a mesma satisfação, para não dizer orgulho, a história que o Barreiro foi construindo ao longo 

do tempo.  

 

Deputado Vitor Castro Nunes (PSD: Muito boa noite. Sr. Presidente da Câmara, Srs. 

Deputados, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Membros da 

Mesa, ilustres Deputadas e Deputados, jornalistas, membros do público, pessoas que nos 

acompanham em casa, que espero sejam muitas, contrariamente ao que é hábito. Muito 

obrigado Sr. Presidente. É uma interpelação, mas manda a educação que agradeça a 
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intervenção do Sr. Presidente da Câmara e também do Deputado José António Batata e lhe 

coloque a seguinte questão. Há uns dias, neste mesmo local, o Prof. Augusto Mateus dizia 
que quem tem o poder num determinado local, cidade, país ou local do mundo, considera-se 

dono da memória. Apropria-se da memória e constrói uma determinada memória que é 

fundamentalmente a sua. Eu queria perguntar se, no teu entendimento, isso é extremamente 

importante e concordo contigo, em tudo o que dissestes mas gostava de saber se, no teu 

entendimento, este espaço memória reflete, de fato, de um modo equitativo os equilíbrios que 

existem no Barreiro, quanto à memória do Barreiro e dos Barreirenses ou se tem uma visão 

que, segundo me transmitiram, é um bocadinho parcelar, enfim, mais limitada à perspetiva do 

operariado e menos global. Era a questão. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Sr. Deputado. Para responder ao pedido 

de esclarecimento tem a palavra o Deputado José António Batata. 

 

Deputado J. António Batata, da CDU – Obrigado pela sua interpelação/pedido de 

esclarecimento porque, independentemente da forma que teve, permite-me acrescentar 
alguma coisa. Obviamente que todos ouvimos testemunhos e opiniões de terceiros mas o que 

eu aconselhava, vivamente, era a visita ao espaço, para formar opinião própria. É óbvio que 

há coisas que somos nós que temos que definir a nossa própria opinião, independentemente 

de ouvir outras que até possamos levar em consideração mas é importante visitar a 

exposição e a partir daí criar uma opinião fundamentada, fatual. Quanto à memória e às suas 

interpretações, costuma dizer-se que a história é escrita pelos vencedores. É um lugar-

comum mas, entre os historiadores, é um fato e não há livros de história que relate a opinião 

daqueles que foram vencidos, pelo que se batiam na altura. Simplesmente foram vencidos e 

a opinião que resulta será a dos vencedores. É por isso que eu dizia, em dada altura, que a 

nossa memória, tem sido construída pela resultante, dos nossos encontros e desencontros. 

Pelas diferenças de opinião, pelas visões diferentes que temos tido. A história nunca é feita, 

com uma única visão e com uma única opinião. Isso não existe. Porque, como dizia um outro 

poeta “há sempre alguém que diz não” e dizer não, pode não vingar mas, influencia o curso 
dos acontecimentos. Quanto à opinião que lhe deixaram, de que a Exposição reflete alguma 

parcialidade, importância ou peso de um fator, relativamente a outro, pessoalmente não senti 

isso, mas aconselho vivamente a visitar a exposição e a partir daí, fazer então um juízo 

próprio. Penso ter respondido ao seu pedido. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigado Sr. Deputado. Tem a palavra a 

Senhora Deputada Zélia Silva. 
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Deputada Zélia Silva, do PS – Boa noite Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal e todos os que estão presentes ou interligados. 
Quando lemos a intervenção escrita do Sr. Presidente apetece-nos dizer que “O Barreiro 

Marca” como em tempos foi lema da Câmara Municipal do Barreiro. Depois, quando 

evoluímos na análise, percebemos que se trata de muitas iniciativas avulsas, das quais não 

se conhecem objetivos nem resultados, o que seria desejável, para permitir analisar e propor 

melhorias como seria saudável, numa cidade que se diz da participação. Das realizações 

referidas, desconhece-se quem são os participantes, quais os seus perfis de utilizador, de 

onde vêm, se são elaborados inquéritos de satisfação, quais os seus resultados e, não menos 

importante, quais os impactos económicos para o concelho, nomeadamente para o comércio 

local e restauração. Não sabemos se vão voltar a visitar o Barreiro. Algo que lhes foi 

apresentado ou promovido e que despertou curiosidade para outra visita noutro âmbito? Será 

que estes utilizadores serão os nossos futuros turistas ou haverá outros públicos ou 

visitadores que podemos atrair? Sabemos que vai existir um MUPI no Terreiro do Paço e que 

o Barreiro se apresenta na Feira do Turismo em Lisboa. E que resultados se têm obtido? O 

que se espera obter? O que está a ser feito? Quais são as parcerias para discuti-los? Quais 
os percursos que convidamos, quem nos visita, a fazer? Qual a sinalética adotada para 

orientar quem chega? A que conhecemos tem mais de dez anos e, como alguns ainda se 

lembram, está em português, em inglês e, uma novidade na altura, em braile. Quais as rotas 

definidas para serem promovidas? Estão a ser promovidas ações de formação nesse 

sentido? O vídeo-mapping com o seu aspeto lúdico foi muito interessante, mas não nos 

projetou o Barreiro do futuro. Sobre o museu e aquilo que há pouco ouvimos, naturalmente 

que o Barreiro, não é, só aquilo que foi mostrado na exposição, nem tão cinzento como 

algumas fotografias fizeram parecer. De fato, os únicos pontos de cor, eram as bandeiras do 

Partido Comunista que estavam manifestações do 25 de Abril e naturalmente tivemos pena 

de não ver mostrados e demonstrados outros pontos importantes da nossa vivência, do dia-a-

dia da nossa diversidade, que é muita, como todos já percebemos. E que dizer do AMAC? A 

inexistência de uma programação, conhecida atempadamente com um fio condutor, era 

primordial para a sua rentabilização e usufruto dos barreirenses e de outros que aqui se 
deslocassem por interesse lúdico ou cultural. No final de 2005, no diagnóstico do PDM ,já era 

referido o interesse e a potencialidade do Barreiro para se constituir como um polo do turismo 

industrial centrado na ciência e na tecnologia. Com essa visão, o PS pretendia valorizar, não 

só o património industrial construído, mas também aquele que está nas pessoas e o domínio 

que os operários e os trabalhadores barreirenses tinham do uso da tecnologia. Eram estes os 

verdadeiros obreiros da transformação das matérias e da sociedade. O PS com esta visão 

pretendia, e pretende, valorizar os trabalhadores numa dimensão que não se esgota na luta 

de classes, constituindo-se como um motor de desenvolvimento social. Obrigado. 
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Presidente da Assembleia Municipal - Obrigado Senhora Deputada. Tem a palavra o 
Senhor Deputado Paulo de Deus. 

 

Deputado Paulo de Deus, da CDU – Muito boa noite. Queria colocar uma questão, ao 

Senhor Presidente, que tem a ver com a realização, no passado dia 18 de junho, do último 

Conselho Metropolitano de Lisboa e outra com as questões relativas ao regime jurídico de 

serviço público de transporte de passageiros. Uma das decisões desse Conselho 

Metropolitano, mandatava a Comissão Executiva no sentido de proceder judicialmente, a fim 

de instaurar a necessária providência cautelar, suscetível de suspender a aplicação da lei que 

já falámos na última reunião de Assembleia. O que eu queria perguntar é se já tem alguma 

informação que possa dar, sobre esta matéria. Se foi feita alguma coisa em termos da 

providência cautelar por um lado e também, essa decisão que apontava para a necessidade 

de em cada um dos municípios, fazer um estudo, das repercussões expetáveis, da eventual 

entrada em vigor desta lei, portanto do regime jurídico sobre o serviço público de transporte 

de passageiros, se foram dados alguns passos nesse sentido, caso o Sr. Presidente possa 
informar e, em caso afirmativo, quais. Obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigado Sr. Deputado Paulo Deus. Tem a 

palavra o Senhor Deputado Manuel Sabino. 

 

Deputado Manuel Sabino, do Bloco de Esquerda – Boa noite aos presentes. Em relação à 

informação escrita, do Senhor Presidente, queria pedir um esclarecimento mais sucinto sobre 

esta questão do Europan 13, nomeadamente quando diz que se enquadra no subtema “como 

integrar sítios vagos” há sítios que não são propriamente vagos, no caso, os Ferroviários do 

Barreiro têm ali algumas instalações.  

Se, dentro do que para ali se pretende é melhorar, levará em conta o que está feito e a 

utilidade que tem, para os Ferroviários do Barreiro aquela ocupação, é essa preocupação. 

Outra questão tem a ver com os animais errantes, que penso é o que se vai fazer em Palhais. 
Ouvi dizer que estará também incluída uma parte para o gatil e gostava de ser mais 

informado sobre essa questão. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Muito obrigado Sr. Deputado Manuel Sabino. Tem a 

palavra o Senhor Deputado Couceiro Machado. 

 

Deputado Couceiro Machado (PS): (35.12) Começo por cumprimentar o Senhor Presidenta 

da Mesa e colaboradores, Senhor Presidente da Câmara, Senhores e Senhoras Vereadoras, 
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colegas Deputados, público em geral, jornalistas e pessoas que eventualmente seguem on-

line. A questão que eu queria colocar ao Senhor Presidente tem a ver as AUGIS 
esclarecendo desde já o seguinte: Eu vivo há 35 anos na freguesia de Santo António da 

Charneca e, durante estes anos, pertenci ao executivo da Junta de Freguesias do saudoso 

José Caeiro (CDU), fiz parte de várias Assembleias de Freguesia e de várias Assembleias 

Municipais e permanentemente, ao longo deste 35 anos, oiço e vejo escrita a seguinte frase 

na informação escrita do Senhor Presidente a propósito exatamente das AUGIS: “mantém-se 

o nosso trabalho quotidiano de participação das assembleias das várias e AUGIS e a procura 

incessante, em colaboração dos proprietários, no caminho das soluções para os diversos 

problemas existentes”. O problema é que há imenso tempo (35 anos), que ouço 

permanentemente falar no mesmo “ procura dos caminhos e soluções” e a verdade é que, 

pelo menos na nesta freguesia, os problemas mantêm-se e as soluções não se encontram. 

Eu gostaria de saber o que impede realmente que essas soluções e caminhos sejam 

encontrados. Se é um problema financeiro; Se tem a ver com questões técnicas ou 

burocráticas; Ou, pura e simplesmente, se há falta de vontade nos diversos dirigentes que 

intervêm, na tentativa de encontrar a solução dos problemas das AUGI. Muito obrigado. 
 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigado Sr. Deputado. E enquanto ninguém 

se inscreve aproveito para dizer a alguns Deputados que ainda não assinaram a lista de 

presenças e que, a da última reunião, também não foi assinada pela Deputada Susana Silva. 

 

Deputado Vitor Nunes, PSD: Senhor Presidente, muito obrigado pela intervenção e pela 

exposição do documento que nos apresentou. Uma vez mais queria insistir e fazer a seguinte 

sugestão: Este documento destina-se a apresentar a situação financeira do município e 

apresentar aquilo que é a atividade da Câmara, naturalmente, da perspetiva do Senhor 

Presidente da Câmara. Contudo, a mim parece-me que no documento, existe alguma 

confusão entre o que é a atividade da Câmara Municipal e o que é a atividade dos munícipes, 

das empresas e das associações do Barreiro. 

Exemplificando: Quando o Senhor Presidente há pouco mencionou “acompanhar” a 
Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios (ADAO), aparece referido como se fosse 

uma atividade da Câmara e penso que não, é uma atividade de uma associação privada e 

não sei se é preciso acompanhar. Apoiar, na medida do necessário, sim, mas seria melhor 

deixá-la livre para fazer o seu caminho. 

Feita esta observação, de índole geral, queria colocar algumas questões muito concretas: 

 Na listagem de processos na página 40, aparecem referidos processos que aparentemente 

têm a ver com ações administrativas conexas no Edifício Fénix e, daquilo que se lê, a 

certificação da propriedade horizontal no Edifício. Se é o edifício que eu penso, preocupa-me 
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uma eventual certificação da PH (propriedade horizontal) naquele edifício. Como sabem, a 

PH e venda, por andar ou fração, torna qualquer solução alternativa para o edifício muito mais 
complicada e difícil. 

Outra questão é sobre um módulo de atletismo, que se refere no documento e gostava de 

saber o que é. Não será, por certo, uma estrada onde depois os carros não conseguem 

passar, dava imensa confusão andar aí no trânsito no Barreiro, mas não deve ser isso. Acho 

que poderá se interessante e bom mas gostava de saber concretamente o que é o módulo do 

atletismo,  

Fala-se tanto da “Aprovação de critérios de apoio ao movimento associativo em geral” mas 

como não tenho nenhuma informação específica sobre o tema, e parece-me que a 

Assembleia Municipal também não, se pudesse concretizar alguma notazinha agradecia.  

Por último, queria perguntar se é para manter esta tendência de execução de despesa, 

porque verifiquei que as despesas correntes, fundamentalmente aquelas relativas com 

pessoal, face ao orçamento já estão executadas em 39% em maio. Enquanto as despesas de 

investimento, em igual período, apenas estão executadas em 21,54 %, o que é um bocadinho 

contraditório e, sendo essa a tendência, qual a explicação deste desequilíbrio. Se é uma 
opção, se vai manter ou vai haver uma correção até ao final do ano. Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Sr. deputado Amílcar Romano. 

 

Deputado Amílcar Romano, (PS): Boa noite a todos. O Senhor Presidente fez uma 

referência relativamente à criação de um espaço para a recolha de animais errantes 

passando à frente algo que considero, eventualmente, mais importante ainda para o Barreiro 

e que tem que ver com a empreitada do campo das cordoarias para onde já há um concurso. 

E nestes 3 parágrafos não há nenhuma referência quanto a valores e se este tipo de 

intervenção está relacionado com as garantias bancárias do loteamento e dos espaços 

envolventes. Já coloquei esta questão na última Assembleia, e várias vezes, mas a Câmara 

fecha-se em copas não sei porquê. O Presidente não gosta de falar destas questões mas isto 

tem importância para o centro da cidade e não só em termos da imagem mas não sei qual é a 
incomodidade da Câmara em falar sobre estas questões, sobretudo, num momento em que 

afirma já ter lançado concurso. Trata-se do centro do Barreiro. Depois da última reunião de 

Assembleia, passado uma semana ou pouco mais, observei que andaram a “lavrar” aquele 

campo que era um espaço abandonado com ratos, cobras, lagartos e mais o quê. Outra 

questão, que também já falei na última reunião de Assembleia, e sobre a qual não há 

nenhuma referência é saber o que se passa com as garantias bancárias do loteamento da 

Verderena porque isto são aspetos fundamentais para a Cidade, envolvem um grande volume 

financeiro e pura e simplesmente são desconhecidas por parte da Câmara. Será que as 
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garantias bancárias do loteamento da Verderena ainda estão a ser negociadas com o Banco 

Santander? É que a população precisa de respostas, trata-se de 2 grandes espaços que 
interferem com toda a cidade e a sua qualidade de vida. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado. Faça favor Deputado Vitor Castro.  

 

Deputado do Vitor Castro (PSD): Tinham-me escapado algumas questões: Uma, 

relativamente aos mercados municipais e à situação difícil que atravessam, particularmente o 

Mercado 1º de Maio, gostava de saber o que é que o município tenciona fazer para revitalizar 

o espaço, dado que nos é transmitido, por utentes e comerciantes, se sentem extremamente 

abandonados e desanimados e a especulação não ajuda. Suspeitam, eles suspeitam, não 

sou eu, algum eventual acordo/entendimento com o Pingo Doce, relativamente ao espaço e 

portanto o desânimo é muito grande, imagino que isto seja apenas especulação, mas são 

situações verdadeiramente dramáticas para muitas pessoas, principalmente para os 

comerciantes mas, naturalmente, também para as pessoas que utilizam o mercado. Outra 

questão, é a capacidade do município para exercer direito de preferência, relativamente 
àqueles imóveis que foram leiloados na zona do Barreiro antigo. A minha opinião vale o que 

vale mas, de facto, parece-me que o município não deve exercer esse direito exceto em 

condições muito especiais e, na minha ótica, há efetivamente ali condições excecionais, refiro 

os imóveis incluídos na zona de intervenção do plano de urbanização da Quimiparque. Seria 

uma forma de adquirir aqueles imóveis a custos francamente reduzidos. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor deputado. Faça favor Deputada 

Ana Porfírio. 

 

Deputada Ana Porfírio, (CDU): Boa noite a todos. Queria sublinhar a importância do Dia “B” 

que teve a sua 3ª edição. Para quem não participa ativamente no mesmo, talvez não tenha a 

noção do envolvimento e do sentido de pertença que representa, quando ouvimos os 

números, na intervenção do Senhor Presidente. Mas as pessoas não são números e o que se 
faz no Barreiro, nesses dias (um destinado só à comunidade educativa), é fantástico. É 

trabalho voluntário que envolve adultos e crianças e nas escolas: os alunos, os pais, os 

professores e auxiliares. É sobretudo um dia de muita festa para as crianças e um dia de 

convívio para todos. Nota-se o respeito por aquilo que foi feito, pelo embelezamento do que é 

comum, um sentimento de pertença diferente, pelas pessoas que nele participam. Como é 

óbvio, não é o Dia “B” que resolve problemas urbanísticos ou outros, mas é uma mancha de 

alegria, de cor e de verdadeiro sentido de comunidade. Porque coloca lado a lado um grupo 

de escuteiros com aquele voluntário que simplesmente aparece, ou pessoas que estão 
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integradas no projeto e o desenharam, com outros artistas vindos do exterior, com o intuito 

específico de fazer determinado trabalho, como o que aconteceu na parede das oficinas da 
EMEF (Avenida da República) de grande nível, e, cujos artistas fazem questão de participar 

no Dia “B”. Há pouco falou-se aqui da ADAO Posso dizer que esta Associação também 

participou no Dia “B” e, se calhar, destas iniciativas nascem outras coisas. As pessoas 

sentem-se capazes para fazer outras coisas. Há professores a desenvolver murais, arquitetos 

a desenvolver outros, e acontecem coisas fantásticas como foi o caso uma senhora de 85 

anos que me disse “Fiz uma renda muito comprida para colocarem numa árvore, não vai a 

tempo para este ano, mas colocarem-na para o ano que eu entrego-lhe a renda”. Muita gente 

quer colaborar e sentir-se integrada. Uma festa, onde participaram 6.000 barreirenses, é uma 

coisa muito bonita.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhora Deputada. Tem a palavra o 

Deputado José Paleta.  

 

Deputado José Paleta, (CDU): Boa noite a todos. Isto da memória do futuro é assim e cada 
um reflete a sociedade tal como a vê. No meu caso, dou grande relevância às várias 

iniciativas, atividades e obras que constam na informação escrita do Presidente porque creio 

que têm uma perspetiva e um objetivo alicerçados naquilo que a CDU apresentou, ao povo do 

Barreiro, no seu programa eleitoral. Essa é uma aferição fundamental junto das pessoas, em 

relação àquilo para o qual a CDU se candidatou e àquilo que está a conseguir fazer. Porque 

há coisas que não está a conseguir fazer e também tenho um olhar crítico, como aliás todos 

nós temos, mal de quem não tiver um olhar critico. Em relação àquele filme animado que 

apareceu sobre o Barreiro, achei espetacular, visto de longe (junto à Piscina) projetado nos 

silos foi fabuloso e o que eu vi foram bandeiras vermelhas que - SEM SIGLAS - representam o 

trabalho, a atividade, o movimento, não vi bandeiras do PCP e gostava de saber se há mais 

algum filme, outro onde estejam a bandeira do PCP, porque queria ver esse filme. Repito, 

neste não vi bandeiras do PCP e sim bandeiras vermelhas, com tudo o que elas representam. 

A Avenida Bento Gonçalves, conhecida por Avenida da Praia e o Clube Naval, com muita 
intervenção. Há pessoas que usufruem daquele espaço diariamente, eu também utilizo e vejo 

que há uma esperança e há coisas a mexer portanto não é assim tudo tão mau. Também 

gostaria de ter cá turismo e admito haver alguma coisa que a Câmara terá que ponderar 

fazer, mas isso também é feito com a própria atividade e já foi aqui dito por alguns deputados, 

a questão da sinalética. Era uma questão a ver, se a Câmara pudesse não tenho dúvida 

nenhuma, mas considero que há muita atividade e com objetivos e coerência.  
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Fiquei quase cilindrado com a informação do Presidente aqui apresentou de haver 770 

inscritos para 22 lugares no concurso para assistentes operacionais. Estamos a falar de 
empregos, cujo salário mensal está abaixo dos seiscentos euros, portanto, creio que é 

revelador do que é o problema do País, e também do Barreiro. E podem dizer aqui o que 

quiserem como já ouvi “porque é que a CMB não dá dinheiro aos empresários para…” ou 

“porque é que a CMB, não dá para isto ou aquilo”. Isto vem dar razão àqueles que dizem que 

isto está tudo a melhorar na economia, mais postos de trabalho, há mais perspetivas de 

futuro, temos grande respeitabilidade (na EU?) etc. Senhor Deputado Isidro Heitor, não é só 

de agora que eu vejo. Já via no tempo de governos PS e continuo a ver agora. Mais, é por ver 

que continuo a lutar e a questão é… um dia que o povo queira, você se calhar foge e há 

sempre um dia que o povo quer. Porque? Você tem muito anticomunismo nesse corpinho. 

Posso continuar? Esta questão do emprego. Não é por acaso que mesmo a Câmara tem tido 

um papel de relevo e creio que reconhecido pelas várias bancadas da Assembleia Municipal. 

Por exemplo na questão do terminal de contentores no Barreiro, que se está consciente que é 

uma obra terá sempre riscos ambientais, não é tudo bom, também terá contras, mas 

constatamos o esforço da Câmara, Presidente e Vereação, naturalmente, bem como dos 
serviços, para que seja possível alicerçar no concelho mais uma obra que permite a criação 

de emprego. Eu também vou às compras e, naturalmente, procuro comprar o produto onde 

ele é mais barato mas constata-se que as pessoas que estão a vender na praça (pequenos 

comerciantes ou mesmo produtores), não conseguem concorrer, em preço, com as grandes 

superfícies, seja em frutaria, hortícolas ou o que for. Portanto o problema dos barreirenses é o 

mesmo do povo português: não ter dinheiro e por consequência, naturalmente, há 

comerciantes e industriais que vão à falência Porque este modelo, chamado de 

desenvolvimento pelos partidos da troika, é continuarmos a insistir no mesmo sistema que é a 

exploração de quem trabalha e o resto são cantigas. 

 

 

As autarquias que têm uma visão progressista, com a visão da história que tem o atual 

executivo Camarário eleito pelos barreirenses, dentro das suas possibilidades, tentam 
transformar a sociedade e dar melhor qualidade de vida à população, pelo menos, naqueles 

aspetos onde pode intervir mais diretamente que são alguns dos serviços prestados à 

população como o fornecimento de água canalizada e recolha de resíduos, se bem que 

outros como a cultura ou chamar as pessoas à participação, já podem ter maior dificuldade. 

As câmaras todas dizem que não querem a privatização da água e dos resíduos, mas eis que 

gente sábia e porque também assinou com a troika, diz que têm que se entregar estes 

serviços aos privados, porque os privados é que os gerem bem. Tal como gerem bem a EDP 

e a TAP. Se me pergunta onde é que está escrito digo-lhe que não sei, mas sei que é o que 
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está a ser feito e gostaria muito que o partido socialista estivesse connosco a combater isto. 

Retifico, gostaria muito que o PS continuasse a combater a privatização destes setores 
básicos da nossa economia. Para terminar gostaria muito de, neste caso, ver muitas 

bandeiras (vermelhas e rosa) em defesa do povo, do emprego, da liberdade, da democracia. 

Fazem falta bandeiras rosa nas manifestações que o povo faz.  

 
Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor Deputado. Tem a palavra o 

Deputado André Antunes.  

 

Deputado André Antunes, (BE): Boa noite a todos os presentes. Estamos, se dúvida, 

perante a diferença entre o que é uma visão vaga e de coisas extemporâneas e uma visão 

estratégica. Pegando no que foi dito pela deputada Zélia, porque vai entroncar um pouco aí. É 

a falta de visão estratégica, que existe. Pequenas coisas pontuais mas que nunca se vê a “big 

picture”. Quando se ignoram coisas como o espaço das cordoarias e estamos há imenso 

tempo a falar de pequenas mudanças que se podem fazer a nível do turismo. Quando se 

menospreza a parte ambiental nota-se grande falta de visão estratégica. A curto prazo, e 
olhando o exemplo de Lisboa, mas não só, temos tanta coisa que podemos aproveitar. A 

Avenida da Praia tem uma vista, sobre lisboa e não só, uma vista que não tem preço e um 

potencial tão grande que não se compreende como não é mais potencializado. O facto de 

haver umas placas com alguns roteiros, em braile e inglês, é muito pouco, são coisas tão 

pequenas e para ontem. É um lugar particular e com uma vista incrível que deve ser 

enquadrado numa estratégia, a elaborar rapidamente, e com objetivos muito bem centrados e 

delimitados. O campo das cordoarias, também no centro do Barreiro, manter aquele 

descampado nas condições em que está, em termos de ambiente e “vista”, é desagradável. 

Quanto ao “Europam13” gostaria de perguntar qual é o horizonte temporal, em que prazo 

decorre o concurso e qual é a finalidade, se é para formular proposta, findo o concurso, ou é 

apenas de auscultação? Qual é o resultado prático deste concurso de ideias? Por último, 

dizer que estive numas opções participadas e contatei muita preocupação na população em 

relação ao destino a dar à antiga estação ferro-fluvial, mas também havia sugestões e 
algumas bastante interessantes. Parece-me algo premente e que preocupa os barreirenses. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Muito obrigado Deputado Antunes. Tem a palavra o 

Deputado Vítor Castro Nunes. 

 

Deputado Vítor Castro Nunes, do PSD: Sem prejuízo das questões que coloquei, aproveito 

para fazer uma apreciação síntese, relativamente ao que, na minha ótica, tem sido o mais 

importante nos nestes últimos meses no Barreiro. Por um lado, uma postura construtiva da 
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Câmara, em particular do Sr. Presidente, liderando o executivo, no relacionamento com 

entidades externas, nomeadamente: com a Baía do Tejo, no desenvolvimento de uma marca 
para o território do Arco Ribeirinho Sul; com a APL, tentando obter a melhoria progressiva do 

passeio ribeirinho; com o Governo, pela esquadra da PSP; com a União Europeia, 

apresentando candidaturas a fundos estruturais e aproveitar o “Portugal 2020”. Isto é uma 

Câmara. 

Depois temos (na CMB) uma estratégia autónoma própria, completamente ausente. O que 

não vier de fora, o Barreiro não cria, não inventa, não pensa autonomamente. Apenas 

conversa, mas não pensa autonomamente. 

Por fim, tem-se verificado mais recentemente uma postura de alguma agressividade e 

sectarismo que eu não conhecia e não percebo muito bem, e se revela numa posição da CDU 

Barreiro, relativamente à União Europeia. Quer, ou não, manter-se na EU? Nós ouvimos 

ameaças veladas como … “se ganharmos as eleições vai-se embora”, … o discurso. Tenho 

imensa pena de dizer isto, mas o discurso do Senhor Presidente, no dia do Barreiro, na 

cerimónia de atribuição dos galardões do Barreiro Reconhecido, que foi em grande medida 

excelente, não devia ter sido um discurso de comício porque tínhamos gente de fora, gente a 
ser homenageada, convidados com sensibilidades extremamente diferentes e porque o dia 

era do Barreiro, não era do PCP. Muito obrigado. 

 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Muito obrigado Senhor Deputado e esgotou o seu 

tempo. Passo a palavra ao Senhor Deputado Isidro Heitor. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS): Muito obrigado Presidente. A todos, cumprimento: Mesa, 

Câmara, Colegas Deputados. Deputado José Paleta, só uma coisinha muito simples: Não 

entenda neste diálogo, que há aqui uma moção anticomunista, está enganado, aliás está mal 

informado. Há camaradas seus que me conhecem e lidaram comigo ao longo de anos, mais, 

sendo ainda jovem (menor de idade) antes do 25 de abril e as dificuldades que tivemos, só 

que pelo país inteiro há uma outra realidade. Agora, uma questão que temos de dizer é que, o 
PCP, tem feito sistematicamente do PS o seu adversário principal, essa é a realidade. Os 

seiscentos e tal mil votos que normalmente a CDU tem nas eleições legislativas, isso é que é 

a realidade e são contra este sistema burguês de eleições, porque estão convencidos que 

têm uma força que, na prática, se consubstancia num valor diferente. Quando fala tanto em 

trabalhadores, dizer que representa os trabalhadores do país, seiscentos e tal mil votos não é 

a esmagadora maioria do povo português, essa é a realidade Paleta, é um dado objetivo, 

portanto vamos falar do Barreiro. 
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Senhor Presidente, existe algo de novo em relação à ligação Barreiro-Seixal, nomeadamente 

a ponte sobre o rio Coina? 
Limpeza e higiene urbana, numa cidade, dizem muito do que ela é e do que ela quer ser e 

existem situações, em termos de limpeza, que deixam muito a desejar, especialmente de 

verão quando se passa nalguns sítios, perto de mercados e outros onde está lixo, tem de se 

fazer alguma limpeza. Todos os municípios o fazem, alguns até com recurso a águas 

residuais, que conseguem converter e reutilizar. Está na altura de se higienizar a cidade de 

outro modo, porque é assim que se queria apetência às pessoas viverem com qualidade no 

concelho não é só com retorica, isto não resolve o problema das pessoas. 

Em relação à agua, a auditoria da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR), vem dizer a percentagem de água não faturada face à capturada dos municípios 

todos da Península e sabemos que aqueles que têm grandes áreas geográficas, como 

Alcácer, Odemira, Grândola, Palmela, estão sempre acima da média, em termos da perca, 

mas eu não me sinto bem que o Barreiro, com uma perca de 38%, muito acima dos 30% que 

têm sido referidos, não se consiga comparar a concelhos que estão muito melhor como 

Setúbal, Almada, Alcochete. Compreendo o caso de concelhos como Sines, muito pequeno, 
ou Seixal mas de facto, no Barreiro, tem de haver um esforço bastante grande, para melhorar 

estes indicadores, que estão maus. 

Turismo passo por cima, porque a minha camarada de bancada já colocou algumas questões 

e pode ser que voltemos a elas. 

Em relação à informação financeira que o Presidente referiu, não me sinto muito à vontade 

para, com 5 meses de exercício, fazer alguma comparação em relação ao ano anterior, 

nomeadamente, não fechado o primeiro semestre. Mas os indicadores que aqui estão, 

Senhor Presidente, a câmara cobrou em IMI, em igual período do ano passado, valores 

ligeiramente superiores, agora a quebra de receita tem a ver com alguns fatores, se calhar 

existe algum desabrandamento da economia no próprio concelho. Claro, o país não está 

bom, mas o concelho também não está bom. Temos aqui documentos da retorica que é feita 

com a realidade e quero fazer algumas comparações. Temos de melhorar em termos de 

concelho, isso é que interessa. Temos de melhorar os indicadores para fixar a população 
jovem e para captar alguns, porque para além de não captar estamos a perder população e já 

que está aí na moda os termos ingleses aqui para o Barreiro, Portugal city brand ranking 2014 

já publicado em 2015, na Península, Região de Lisboa, 18 concelhos “Negócios, visitar e ver”. 

Sabe qual é o lugar do nosso concelho? 17º, atrás deste só a Moita. A nível nacional, 

segundo “O observatório para o desenvolvimento económico e social” perdemos nos últimos 

anos 57 lugares e estão aqui os indicadores (comunicação, culturais, saúde, educativos, 

condições sociais, cultura, lazer, despesas totais da cultura, despesas em jogos e desporto, 

educação, taxa de analfabetismo, retenção, a população, taxa bruta de natalidade, taxa de 
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mortalidade, está aqui tudo, saúde), o último indicador tem 95 a nível nacional, neste em que 

estamos em 17º na região de lisboa, estamos em 104º a nível nacional. Das duas uma, desta 
retorica toda, estamos a trabalhar positivamente, mas os outros estão a trabalhar mais, o que 

quer dizer que não os conseguimos ultrapassar ou eventualmente não estamos a trabalhar 

tão bem como aqui está a ser referido e os concelhos também reparam, como é evidente. 

Estamos a perder emprego? Estamos. O País está a perder todo? Estamos a perder menos 

que os outros? Não estamos. 

 
Presidente da Assembleia Municipal: Obrigada Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. 

Deputada Ana Porfírio 

 

Deputada Ana Porfírio (CDU): A mim ensinaram-me que quem não sente, não é filho de boa 

gente e portanto não posso deixar de fazer um reparo às afirmações do deputado Isidro 

Heitor de que não foi o PS que elegeu o PCP ou a CDU como adversários, foi o contrário. Já 

aqui falámos de memória e eu tenho memória de umas “célebres” faixas, de campanha feita 

eleitoral que diziam: “podem não comer criancinhas, mas destruíram o Barreiro”. Nem sequer 
punham a questão de não comerem criancinhas, a palavra “podem”, era uma dúvida, e não 

foi o PCP que pôs isso, foi o PS que, nessa altura, elegeu o PCP como adversário, tanto mais 

com um tipo de argumento ou postura que eu acho que é um bocadinho baixo nível. Eu tenho 

muitos amigos pessoais do PS, amigos do PSD, amigos do Bloco e outros que nem sei de 

que partido são mas acho que há uma questão de respeito e virem dizer que foi o PCP que 

elegeu o PS como principal adversário, não será bem assim. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Tem a palavra ao Sr. Deputado Isidro Heitor 

 

Deputada Isidro Heitor, do PS - Devo dizer à Senhora Presidente da União de Freguesias, 

que não me revejo, nem concordei com essas faixas e também não admito ouvir aqui que os 

outros (PCP) é que foram presos porque há mais pessoas de outros partidos (como o PS), 

que também foram presos, também sofreram, ok? 
 

Presidente da Assembleia Municipal - Senhores Deputados, esclarecida, enfim, a visão de 

cada um e continuando os trabalhos, tem a palavra o Deputado André Pinotes. 

 

Deputada André Pinotes (PS) - Boa noite a todos. Relativamente ao “Barreiro Run”, saudar 

a boa iniciativa mas perguntar se, a repetir-se, não deverá ter um plano de contingência 

diferente de modo a evitar o caos que se instalou no Barreiro, sem prejudicar a qualidade da 
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iniciativa. A questão (de uma cidadã) que aqui coloquei, sobre o estacionamento dos 

Fidalguinhos, se obteve alguma resolução, num ou noutro sentido. 
Remoção de caixotes do lixo em frente ao cemitério do Lavradio, fala-se em “braço de ferro” 

de alguns cidadãos que não querem que os mesmos sejam retirados, saber se isto é ou não 

verdade ou o que efetivamente se passa. 

Por ultimo, fazer um elogio ao António de Sousa Pereira que é o povo que temos cá hoje e 

isso realmente temos de agradecer, porque de fato temos uma sala novamente vazia. Quero 

deixar um elogia ao PCP, que é raro, mas distinguir do habitual que, nos últimos tempos, têm 

sido competentes a apoiar os intervenientes da cultura no Barreiro e sublinhar que, como 

disse o Deputado Vítor Castro Nunes e saudando mesmo isso, é completamente diferente de 

apropriarem-se daquilo que é iniciativa dos cidadãos do Barreiro. Portanto, dizer que é de 

louvar o esforço que tem sido feito e dizemo-lo porque não somos um partido sectário, e 

sabemos quando é altura de convergir. Divergimos quando, na informação escrita, aparecem 

quase como sendo iniciativas da Câmara Municipal. 

Finalizo a dizer ao Deputado Paleta que o tempo não é do PCP, não é do PS, não é do PSD, 

o tempo é do Barreiro, é de Portugal. E essa visão maniqueísta é o que vos leva a escrever a 
história sempre da forma que querem e, se é sabido que a história é escrita pelos 

vencedores, também é sabido que o PCP é quem mais desrespeita essa escrita. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Obrigada Senhor Deputado. Sublinho que, sendo 

certo que o Sousa Pereira, naturalmente, faz parte do povo, está aqui como representante de 

um órgão da comunicação social e para dele há mais povo (pessoas). Senhor Presidente se 

estiver de acordo faça favor. 

 

Deputado André Pinotes (PS) - Obrigado Presidente, por me permitir colocar ainda mais 

esta questão ao Senhor Presidente da Câmara, se é que pode responder: Em que ano se 

estima que o Terminal de Contentores seja uma realidade (caso os estudos e demais 

decorrem todos nos prazos e favoravelmente…) e quantos postos de trabalho poderá criar? 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado. Aproveito para dizer os tempos de cada 

partido e dou a palavra, para resposta, ao Senhor Presidente da Câmara, faça favor. 

 

Presidente da Câmara Municipal - Vamos ver se eu consigo responder a todas as questões, 

mas aproveito para deixar aqui o horário de abertura do Espaço Memória que é de segunda a 

sexta: 10h - 13h e 15h - 18h. A propósito da discussão sobre questões da memória do 

passado, quero ler-vos um pequeno texto que me ocorreu escrever agora: “é necessário 

trazermos a história para o presente como forma de não permitir que só haja a história dos 
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vencedores. Temos obrigação de projetar a nossa memória para o presente e o futuro. A 

fronteira é ténue, mas não podemos ficar agarrados e nostálgicos do passado. Não abdico 
das minhas memórias, mas acima de tudo o meu compromisso e obrigação é com o 

presente, tentar construir e influenciar o futuro”. 

Senhora Deputada Zélia, algumas informações sobre as questões do turismo, algumas em 

desenvolvimento, já visíveis, as questões da sinalética da rota e os locais das rotas vão ser 

assinalados, penso que são 32 ou 33 totens, vão ser definidas e apresentadas as rotas 

respetivas, temos áudio-guias, temos uma aplicação e um “site” dedicado a isso, temos um 

“geo-Barreiro” e teremos “mupis”, não só em Lisboa, mas também no Barreiro e estamos em 

fase muito adiantada do Plano Estratégico do Turismo e quando dizem que não se está a 

fazer nada, a vida está a provar (o contrário). Sobre a memória, o passado e o presente, o 

pior que podemos fazer é ficar nostálgicos desse passado, foi o que a Deputada Zélia aqui 

fez, a nostalgia do passado. Se querem continuar a falar, do que foi o vosso mandato (4 

anos) na Câmara do Barreiro, podem fazê-lo, mas o povo deu-vos a resposta. 

Relativamente às questões do regime jurídico dos TCB, não sei se já foi interposta 

providência cautelar, estava-se a trabalhar nisso, a consultar equipas de advogados para 
preparar a providência cautelar. Sobre as repercussões no Barreiro, estamos a analisá-los. 

Os aspetos péssimos, os maus e os menos maus que a lei tem e estamos a analisar, no todo. 

Eu estou profundamente preocupado, com certeza estamos quase todos, com a anunciada 

privatização da Soflusa/Transtejo, tal como com todas as outras. Daquilo que fui conhecendo 

parece que é uma coisa do tipo, quase negociação, e que as coisas estavam a avançar, se 

com condições ou não, não sou capaz de o dizer, não conheço, mas preocupa-me porque, se 

isto acontecer, seremos a única empresa pública de transportes, na AML. Relativamente às 

validações do Europan, a avaliação técnica será feita este mês de julho, as validações 

pensamos que será na primeira quinzena de outubro. Levantaram os processos (para 

concurso) 35 equipas e 26 fizeram entrega. O estudo é para a zona da antiga estação fluvial, 

Avenida de Sapadores e zona envolvente e até estudar uma relação com o Seixal. E não 

venham dizer agora que temos estudos e não temos obra porque aquela obra não será feita 

pelo município do Barreiro, isto tem que ficar claro. O que a Câmara tem feito, é incentivar 
entidades, públicas e privadas, a cooperem com o município para desenvolver os vários 

projetos existentes e isto é muito notório nas intervenções que têm sido feitas na zona 

ribeirinha. Muito patente e quão requalificação evidente. Eu não sou um frequentador do 

facebook, nem dos meios interativos mas, vez por outra, vou lá ver as referências às 

intervenções no conjunto e à frente ribeirinha. Naturalmente, os interesses de quem lá está, 

não podem deixar de se ter em conta, seja qual for a solução futura que venha a ser adotada, 

que nem eu imagino qual será mas penso que os interesses do Grupo Desportivo dos 

Ferroviários têm que ser respeitados e defendidos, como é evidente. Quanto ao Centro 
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Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, não me lembro bem as perguntas mas vai ser 

canil e gatil com as condições adequadas para os animais e trabalhadores que lá trabalharão. 
É um canil conjunto, dos municípios do Barreiro e Moita, independentemente de outras 

entidades públicas que têm e continuarão a ter a sua ação, com certeza. Relativamente à 

“apropriação pela Câmara” como foi designada, da atividade de entidades públicas e 

privadas, quero responder com um excerto da minha intervenção, nas comemorações do 

“Barreiro Reconhecido” que, certamente, responde a essa questão: “Há caminhos que apesar 

de todas as incertezas e interrogações devemos ir trilhando. Caminhos que são já parte da 

resposta que diariamente estamos a construir. A promoção de uma cultura aberta, global e 

multidisciplinar ao serviço das pessoas, ligada ao que fomos e aberta a novas formas e valores. 

Uma cultura, criada de baixo para cima, presente desde a tenra idade e para todos. Uma cultura 

formal e informal, de sala e de rua, erudita e popular, mais tradicional ou mais alternativa. 

Indissociável da atividade física, desportiva ela própria cada vez mais intensificada e 

informalizada. A construção de territórios onde as câmaras municipais são um parceiro, entre 

parceiros, trabalhando e fazendo caminho com muitos outros. Onde as câmaras municipais 

assumem um papel de catalisador e facilitador de processos criativos, de movimentos de 

transformação, de entendimentos, de ação de redes, formais e informais”. Esta é a posição oficial 

da Câmara sobre a relação com entidades, públicas e privadas, na área da cultura. Nós não 

somos o promotor da cultura no Barreiro, assumimo-nos como um catalisador, no sentido de 

acompanhar, repito, acompanhar a atividade das várias entidades que fazem cultura e 
desporto no Barreiro. Esta é uma visão estratégica, apesar de dizerem que não há estratégia.  

AUGI, olhem para o País e para a AML e verifiquem a evolução das AUGI no seu conjunto, 

no País e na AML globalmente. Trata-se de um problema do Barreiro ou da Região/do País? 

No País não há muitas AUGI mas na região há e em ambas as margens, norte e sul. E qual é 

o problema principal que impede as soluções? Questões financeiras, fundamentalmente. Eu 

tenho grande maleabilidade na avaliação destes problemas, mas fruto da situação social, de 

opções pessoais, de especulação,… foram construídas habitações onde não era permitido o 

uso para habitação e agora dizem: a Câmara tem que resolver. Nem a Câmara do Barreiro, 

nem quaisquer outra, assume esse papel porque não está nas suas competências. Não 

podem nem têm meios financeiros para o fazer e falo de todas as câmaras em geral, não 

apenas a CMB. Há Leis que regulamentam a recuperação e a reabilitação das AUGI e o 

Executivo tem feito, repito, tem feito um imenso esforço de acompanhamento, para ajudar a 

encontrar soluções técnicas e até soluções financeiras. E sabendo as dificuldades, 
assumimos recentemente um papel de co-promotores para a resolução das AUGI mas, não 

podemos, nem devemos, substituir os proprietários. Porque se fizéssemos isso, não fazíamos 

mais nada, absolutamente mais nada, durante alguns anos. Portanto, o que fazemos é 

cooperar, incentivar, ajudar, encontrar soluções técnicas ou soluções economicamente mais 
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adequadas, encontrar formas de facilitar pagamentos que, dizendo melhor, se trata de 

reduzir, particularmente ao nível de taxas municipais e tomámos a recente decisão de 
assumir, caso os proprietários das AUGI assim o aceitem, ser copromotores das AUGI. 

Eu, por uma questão de princípio não estou de acordo, mas dadas as desconfianças das 

Comissões de Coproprietários, que se verificam nas reuniões de Assembleia das AUGI, já 

disse que estamos disponíveis para a AUGI que quiser depositar o dinheiro na Câmara e lá o 

deixar ficar à guarda, nós admitimos este princípio. Porque há grandes problemas de 

desconfiança, só quem não vai às Assembleias de AUGI não percebe o que é aquilo e penso 

que respondi ao essencial. 

O edifício Fénix que, por razões profissionais, o Senhor Deputado conhecerá melhor do que 

eu a situação é que os proprietários puseram várias entidades em tribunal: Câmara, Bancos, 

etc… porque dizem que são os culpados da situação a que se chegou. Um processo jurídico 

com pedido de indemnização de dezenas de milhares de euros a várias entidades. Não se 

pode fazer nada, como sabe. Está explicado.  

Módulo de atletismo que é para ser fixado na Escola da Quinta Nova da Telha e trata-se de 

uma pequena pista de atletismo que não é redonda, apenas com alguns metros, a que se 
chama tecnicamente um módulo, nos critérios de apoio ao movimento associativo. A 

Vereadora Regina poderá enviar para a Assembleia Municipal, para redistribuir pelos 

Deputados, ainda que esteja no “site” da Câmara. Foi discutido e construído com o MA 

(Movimento Associativo), tendo em conta a experiência dos critérios que havia, talvez já há 9 

ou 10 anos, que temos critérios de apoio ao MA. Entretanto a vida impõe alterações e fizemos 

um conjunto de reuniões, em todas as freguesias, com o MA. Fruto de sugestões de ambas 

as partes CMB/MA, fizemos um novo documento com novos critérios de apoio ao MA. Afinal 

não está disponível no “site” da Câmara mas está esclarecido. 

Relativamente à despesa. Uma parte das despesas fixas são as despesas fixas realizadas e 

as despesas fixas que a gente sabe que são fixas e portanto estão registadas. Relativamente 

ao investimento, despesas de capital, digamos que é um processo natural tendo em conta os 

tempos. A receita do 1º semestre também lança-mos pouco valor. Pouca obra. Sem 

percebermos qual será o resultado dos primeiros 5 meses temos que ser cautelosos mas a 
confirmar os valores da redução da receita, significativa, como eu disse, (€1.500.000,00) um 

milhão e quinhentos mil euros, naturalmente, eu já mandei cativar cerca de (€400.000,00) 

quatrocentos mil euros, valor de despesa que não se faz enquanto não se perceber se a 

receita acompanha, ou não a despesa. E a minha predisposição é, em caso necessário, 

cativar ainda mais, mesmo que algumas obras previstas não se façam, se não houver 

dinheiro para as fazer, assumo-o claramente mas, daquilo que vou percebendo sim, temos 

condições para fazer um conjunto de obras significativas e até referirei uma ou outra, porque 

temos garantias bancárias para parte delas. 
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Campo das Cordoarias, eu nem percebo a pergunta dado que já respondemos várias vezes e 

não há medo nenhum, medo de quê? Esconder o quê? Há garantias bancárias de 
(€1.500.000,00), um milhão e quinhentos mil euros; está lançado o concurso, à espera que 

cheguem as propostas para avaliar; Outubro ou novembro, admitimos reunir condições de 

poder adjudicar portanto, não sei o que é que eu posso dizer mais. Se não houvesse 

concurso público ainda poderia haver a dúvida “o que é que eles fizeram ao dinheiro? Será 

que o levaram para algum lado?” mas, no caso, não. Nem percebo, sinceramente. A mesma 

pergunta, e várias vezes damos e voltamos a dar esta resposta, não nos fechamos em copas, 

como lhe estou aqui a provar, Senhor Deputado. E só acrescentar que o concurso não 

resolve o problema das habitações, que são propriedade privada. A Câmara não vai construir 

habitações, faz as infraestruturas, envolventes, conforme o previsto e no âmbito das suas 

competências, claro. 

Garantias bancárias do Pólis, estamos a negociar, sim, porque consideramos que se deve 

negociar e qual é o problema? Eu defendo os interesses do município do Barreiro, não os 

meus interesses pessoais, até porque não tenho negócios pessoais e estou a fazer o possível 

para conseguir o melhor para a Câmara e para o município e o melhor possível obtém-se a 
negociar.  

Relativamente ao Mercado Municipal, outro dia, não propriamente sobre este mercado 

municipal mas, vieram dizer-me assim uma coisa deste género “que íamos vender não sei o 

quê”. A CMB não vai vender nada e gostaria muito que o mercado municipal tivesse 

dinâmica, mas sejamos realistas sobre esta matéria. A Câmara, está disponível a fazer, tudo 

o que financeiramente for possível, mas é preciso fazê-lo em construção com as pessoas e 

eu tenho a experiência do que foi construir aquele mercado. Não quero dizer mais. A 

envolvência, o esforço que fizemos, e que eu fiz, em coletivo e em privado, dezenas de 

reuniões. O problema não é do Mercado 1º de Maio, é dos mercados. Sim, mas não é 

exclusivo dos mercados, no Barreiro é na generalidade do País, ou pelo menos da AML, 

salvo algumas exceções excelentes que eu conheço, como Campo de Ourique. Mas o 

Barreiro não tem 2 Milhões de habitantes e outros tantos visitantes senão já estava resolvido. 

Imóveis do Barreiro Velho, a Câmara só exerce direito de preferência aquando da venda e a 
informação que temos é a de que houve ofertas, mas depois é preciso que o proprietário 

aceite concretizar o negócio o que ainda não aconteceu. Estivemos presentes (no leilão) e já 

falámos com os proprietários e aquilo não foi vendido. O direito de preferência só se exerce 

no momento em que o imóvel estiver para ser vendido. Mas acho interessante a reflexão do 

Deputado Vitor Nunes e tendo em conta o que eu referi, acho que a Baía Tejo podia comprar 

aqueles edifícios. Pode, comprar pode. Depois veremos. 

Dia “B”, queria sublinhar as palavras da Senhora Presidente Ana Porfírio, porque também 

considero que é um projeto muito bonito, que ajuda a transformar o Barreiro e lhe dá sentido, 
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como foi dito: de comunidade, de participação, de envolvimento, de construção em conjunto o 

que considero muito importante. 
Uma informação pontual, complementando a questão dos auxiliares de ação educativa, os 

tais 770 inscritos para as 22 vagas que, terão como vencimento mensal o salário mínimo 

nacional (cerca de 500 euros). 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Srs. Deputados, feitos os apartes e as respostas, 

voltemos aos trabalhos por favor.  

 

Presidente da Câmara Municipal – Estou a terminar, embora com 2 folhas para responder. 

O Senhor Deputado Vitor Nunes referiu que houve aqui “agressividade, sectarismo, uma 

intervenção de comício”. Não sinto nada isso nem tenho essa opinião, não mesmo. Podia 

sentir, e nós (todos nós) às vezes fazemos isso, que se pisou o risco, mas não sinto nada 

disso, muito sinceramente. Pelo contrário, até vos digo que, talvez tenha sido, das 

intervenções no Dia da Cidade, das mais conseguidas do ponto de vista global. Com aspetos 

mais fracos, outros mais significativos, é a minha opinião, respeitando as outras. 
Ponte Barreiro-Seixal, por mim era já para amanhã. Temos vindo a falar com todos quanto é 

possível falar mas não podemos substituir-nos. Eu acho que se houver terminal, que é a 

possibilidade mais palpável, será mais concretizável. 

Sobre a limpeza quero dizer que, permanentemente, estamos a intervir sobre estas questões 

mas nunca nos consideramos satisfeitos, é preciso continuar sempre a intervir e fazemo-lo, 

havemos de continuar e melhorar. Dizer que fazíamos 1 lavagem/ano aos contentores, 

passou a 4 lavagens/ano e muito breve vamos passar a fazer 6 lavagem/ano. Na prática, 

estamos permanentemente a lavar contentores, porque não se lavam os contentores do 

Concelho numa semana e quando chega ao fim está na altura de iniciar a lavagem dos 1º s. 

Quanto às perdas de água digo com clareza, porque é mesmo o que penso, não é fuga para 

a frente, estamos a fazer um trabalho que considero relevante, muito significativo e positivo, 

relativamente às perdas de água e também ao nível das águas e saneamento. E o Senhor 

Deputado vai ter oportunidade de verificar, em futuras informações escritas, que esse é 
sempre um problema, enquanto tivermos perdas de água será sempre um problema mas não 

com a dimensão que o Senhor Deputado lhe confere. Foi o senhor transmitiu aqui. Há uma 

diferença entre perdas reais e perdas totais e o que estamos a referir são perdas totais, não 

as perdas reais que consideramos não temos ainda esta avaliação fina, ou não tínhamos, em 

2012. Há uma parte de água que é consumida, não é perda e há um desequilíbrio no que os 

técnicos chamam “balanço hídrico”. Por exemplo, gastos da própria Câmara em jardins, etc., 
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Só para ter uma ideia de perdas reais, Lisboa tem 226 l/dia, o Barreiro tem 229 l/dia. Não 

estou a dizer que estamos tão bons como Lisboa ou tão maus como Lisboa, estou a dizer que 
os números depois mais finos, provam aquilo que eu estou a referir. 

 

Barreiro Run. Não acho que foi nada um caos e é uma postura permanente que, os serviços 

ter e eleitos, temos que ter. O esforço é sempre para melhorar e às vezes consegue-se, 

outras vezes, em lugar de melhorar até pioramos. Mas o esforço é para melhorar e portanto é 

nesse sentido que continuaremos. 

Não lhe sei responder sobre o que falou na zona dos Fidalguinhos porque nem sei do que 

fala. Contentores à porta, sim, mas são coisas tão de  pormenor que é impossível o 

Presidente ou o Vereador que tem essa área, saber. Também me chegam, diariamente, como 

calculam, chamadas de atenção sobre contentores ou paragens de autocarro que devia estar 

mais aqui ou ali e não se consegue responder ao total, centenas, de problemas de carater 

técnico que chegam todos os dias. 

O terminal de contentores, daquilo que está estabelecido, penso que se fala em 

funcionamento para 2022 e não sei ainda o número de postos de trabalho a criar, ainda que 
estejam a ser feitas análises. Até porque o mais significativo não é nº de postos de trabalho 

diretos no terminal de contentores, mas os postos de trabalho que o terminal pode induzir e 

trazer para o Concelho e para a Região. No debate do dia 1 com a presença de Augusto 

Mateus fez-se referência a isto. 

Uma nota a propósito da perda de população no Barreiro. Na minha intervenção de dia 28 já 

abordei esse tema e, por razões de tempo, não vou ler alguns parágrafos sobre a matéria, 

Não é só no Barreiro mas em todo o País que isto se verifica. Fala-se que Portugal poderá 

perder nos próximos 10 a 15 anos,1 Milhão de habitantes e, nos próximos 30 anos, poderá ir 

até aos 3 Milhões e eu disse na minha intervenção que é preciso que o País, a AML e as 

autarquias se preparem para isso. A tendência pode ser diminuir e o que é que vai ser para o 

concelho ou para o País. Termos um sistema no País, em que a despesa tem em conta o nº 

de 10 Milhões de habitantes e atualmente termos 7 Milhões. E termos a despesa para dez e 

termos sete. Ao nível do concelho do Barreiro, for igual ao País, portanto em vez de 80 mil, 
temos 60 mil. Porque estamos a gerir uma rede de transporte público há que considerar a 

possibilidade e as repercussões de termos menos 20 mil habitantes. E não estou só a falar, 

dos transportes, mas estou a falar da saúde, da educação, arruamentos, etc. Este, não é um 

problema da geração futura, é um problema desta geração. Muito obrigada. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: O Senhor Presidente ultrapassou largamente o tempo 

que dispunha mas não me pareceu correto interromper. Dou a palavra ao Senhor Deputado 

24 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Manuel Sabino (BE), que não deverá fazer perguntas ao Presidente, porque este já esgotou o 

tempo. 
 

Deputado Manuel Sabino, do BE - É sobre a questão do módulo de atletismo. Alguns têm 

esquecido, mas eu ainda me lembro que tínhamos, e temos porque continua lá, a pista do 

Fabril, esteja ou não em condições. Há largos anos houve uma tentativa de entendimento, 

entre os municípios do Barreiro e da Moita mas não passou disso, para que os clubes de 

ambos os concelho pudessem utilizar aquela pista. Eu parece-me interessante repensar essa 

opção ao invés de comprar módulos onde os treinos não são a mesma coisa porque é bem 

diferente treinar numa pista ou num bocadinho de pista, a que se chama Módulo e, se calhar, 

aproveitar o espaço que ali está, aquela pista que se está a estragar, rentabilizando o que 

temos seria de equacionar. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor Deputado, tem a palavra o Senhor 
Deputado André Pinotes. 

 
Deputado André Pinotes, do PS: Boa noite, vou tentar respeitar os 2 minutos. Senhor 

Presidente, não vou fazer perguntas pois já esgotou o seu tempo e não se trata de discutir o 

contentor. Respeitamos, institucionalmente, a sua função e do seu executivo e é função dos 

Deputados da Assembleia Municipal fiscalizar a atividade do Município e trazer, até no 

sentido de auxiliar, essa pergunta em particular mas o PS não fica melindrado por não obter 

resposta hoje. Fica contente que nos próximos 3 meses, o Senhor Presidente, possa ver o 

que se passa e então poder avaliar. Estamos disponíveis a dialogar para ver se é realmente 

uma coisa a resolver. 

Uma declaração politica muito clara, o PS é frontalmente contra a privatização da 

Soflusa/Transtejo, que fique bem claro o que é dito pela minha parte, como Deputado da AM 

Barreiro e Presidente do Partido Socialista do Barreiro. Até acho interessante que é uma 

matéria onde eu estou a convergir com a bancada do Partido Comunista e a dizer que sou e 

os senhores em vez de saudarem reagem desta forma. Permitam-me, já que o entusiasmo é 
tanto numa coisa que convergimos, entusiasmem-se agora numa coisa onde vamos 

certamente divergir. O Barreiro é, provavelmente, uma das mais lindas filhas que o 

capitalismo gerou e quando digo isto, digo com o lado negativo e com o lado positivo que o 

capitalismo trouxe, nisto estamos certamente de acordo. Então, pelo menos estaremos todos 

de acordo que o Barreiro tem uma génese também capitalista e não podemos negar. É a 

história do Barreiro.  
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O Presidente da Assembleia Municipal, Chama a atenção dos Senhores Deputados para 

não interromper o Deputado A Pinotes e que deixem este tipo de análise mais profunda a fim 
de que e a reunião possa prosseguir. 

 

Deputado André Pinotes (PS): É interessante a tentativa de negar o Barreiro que é, por 

outro lado, a razão de ser da luta do PCP. Mas de qualquer maneira eu queria continuar… 

O Barreiro não foi criado pelo Alfredo da Silva. Para que seja claro e não haja nenhum tipo de 

dúvida, não foi o Alfredo da Silva que fez existir o Barreiro. Pronto, se me permitirem, eu 

queria dizer o seguinte: existe uma contradição insanável no PCP Barreiro que tem uma parte 

de elogio e uma parte de crítica. O Partido Comunista nos últimos tempos, a obra material 

que fez foi sobretudo através de opções estratégicas (que têm a ver com fundos da União 

Europeia); permutas (que têm a ver com grandes capitalistas) e não estou a dizer que sou 

contra, acho até que o PCP faz um bom trabalho, ao aproveitar os fundos europeus, assim 

como fez um bom trabalho a aproveitar algumas contrapartidas com as “Sonae” desta vida, 

com os “espaços 2030” mas existe a insanável contradição, entre aquilo que é o discurso da 

bancada do PCP e aquilo que é a realidade, com que o Senhor Presidente da Câmara se 
confronta e que admito, tenta sempre, tomar as melhores opções para o Barreiro.  

Para finalizar, é a primeira vez que vou tratar o Presidente pelo seu nome mas tem uma 

razão. Chamo-lhe sempre Presidente por uma questão institucional mas desta vez, tem 

mesmo que ser, Carlos Humberto. Não há, da parte do PS, nunca houve a ideia, nem sequer 

é uma afirmação politica, que não se passe nada no Barreiro. Que nada seja feito. Não é 

essa a nossa visão, temos uma visão abrangente, da política e da atividade da nossa terra. 

Somos barreirenses porque nascemos cá ou porque adotámos esta terra e, portanto, eu 

queria dizer que elogiamos no que é de elogiar e criticamos no que é de criticar, mas já lá vão 

dez anos de mandato, do atual executivo e há uma coisa que, se calhar, já não vale a pena 

perdermos muito tempo a discutir, os modelos, porque, neste momento, o que se trata é de 

falta de resultados na questão nevrálgica do Barreiro, que é a atração de investimento. O 

Partido Socialista, tem uma diferença da visão metodológica de como gostaria de exercer 

poder no Barreiro, mas respeitamos que, o Presidente e o seu executivo, o façam da forma 
que entendem, mas ao fim de 10 anos, os resultados da atração de investimento são um dos 

maiores bloqueios, senão o maior bloqueio ao desenvolvimento, para que o Partido 

Comunista, ou qualquer outro, pudesse de uma outra forma desenvolver o Barreiro. Os 

resultados são francamente negativos e a nossa avaliação é que o vosso modelo está errado 

e há uma coisa que nós queríamos dizer ao Presidente, Carlos Humberto, que reconhecendo 

a integridade e o esforço que o Carlos Humberto tem para com esta cidade, não permitimos 

que isso seja utilizado para esconder a falta de resultados do Partido Comunista, não é do 

Carlos Humberto, que não é o adversário do Partido Socialista como cidadão nem como 
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Presidente da Câmara. O nosso interesse é defender as populações e, por vezes, o que 

acontece aqui na Assembleia Municipal é que, pela integridade e entrega que lhe 
reconhecemos, ele, utiliza isso como um biombo para que não se discuta a falta de 

resultados. E que fique claro que nós, quer do ponto de vista da integridade quer da entrega, 

com certeza que temos a dizer, ao Senhor Presidente, que tem sido um Presidente dedicado. 

Agora, entendemos é que realmente não há resultados no Barreiro e isso fica provado numa 

coisa. Basta ver a postura da bancada do Partido Comunista, que se exalta e faz apartes, é 

natural, nós também nos podemos exaltar e fazer apartes, mas basta ver a atitude agressiva, 

nalguns temas quase bélica que têm, em contradição a postura calma, institucional e correta 

do Presidente para se perceber que há aqui uma dicotomia que é também insanável, é que 

realmente faltam resultados e é isso que os senhores não conseguem responder. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor Deputado, o senhor também 

esgotou o tempo, ultrapassou ligeiramente. 

 
Deputado Paulo de Deus (CDU): É um esclarecimento muito simples e concreto. Ficámos a 
saber que o Partido Socialista é contra a privatização da Soflusa e a pergunta é se o Partido 

Socialista é contra a concessão da Soflusa, porque temos que saber como é que a gente se 

cose, esta é uma resposta que importa. Não pergunto mais nada mas isto é importante.  

 
Deputado André Pinotes (PS): O Partido Socialista tem fundadas dúvidas de que haja 

condições para a concessionar a Soflusa/Transtejo. É. Eu até já tinha terminado (… o tempo) 

mas sou forçado. Da avaliação que fazemos, o PS entende que não existem condições para 

a concessão da Soflusa/Transtejo, mas quero reiterar que é inacreditável como os senhores, 

no momento de convergência, ainda assim, querem fazer uma batalha de preto e branco.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor Deputado. O Senhor Presidente, 

embora não tenha tempo, pediu-me para esclarecer uma questão portanto tem a palavra o 

Presidente da Câmara. 
 

Presidente da Câmara Municipal: Se me permitem um esclarecimento, relativamente aos 

contentores lá no Lavradio, fui tentar saber e não há problema nenhum. A situação é que o 

contentor estava no lado da rua onde não há casas e, devido à inexistência de passadeira no 

local, por razões de segurança das pessoas que tinham que atravessar a estrada para pôr lá 

o lixo, entendeu-se que o contentor não poderia estar ali, mas reconheçam que eu não posso 

saber tudo, sobre todos os contentores do Barreiro. Sobre a questão que me levou a pedir a 

palavra para resposta, do ponto de vista pessoal, agradeço as palavras “honestidade, 
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trabalho, empenho e integridade” mas, não tenho a avaliação que vocês têm dos 10 anos de 

mandato do PCP mas não quero nem vou discutir, até por razões de tempo, só dizer que eu 
sou indissociável do PCP. Eu sou membro do PCP desde 1971, sou funcionário do PCP 

desde 1976 e como Presidente da Câmara sou funcionário do PCP. Assumo esta função de 

funcionário do PCP que não é dissociável, é impossível dissociar. Naturalmente tenho as 

minhas características pessoais e não vou utilizar a expressão orgulho (que não gosto) mas 

gosto da expressão “honra” e tenho muita honra em ser membro do PCP, em ser funcionário 

do PCP, em ser membro do Comité do PCP e mais, em ser o representante mais visível do 

PCP no Concelho do Barreiro. Portanto, eu exerço uma função que é impossível dissociar do 

PCP o qual reconhece em mim o seu representante no Concelho do Barreiro como 

Presidente da Câmara e se assim não fosse já não era Presidente da Câmara, já me tinham 

retirado das listas do PCP, com certeza. Hão de haver coisas em que se discorda, até eu 

tenho coisas que discordo do PCP como é evidente, mas porque o PCP se identifica no 

fundamental, claro, e concorda com a minha postura que eu sou Presidente da Câmara, se 

não já não era. Obrigado. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal: Senhores deputados, dei a palavra ao Senhor 

Presidente porque ele me disse que era muito rápido e por uma questão de o seu nome ter 

sido citado mas não vamos reiniciar o debate. Faça favor, o pedido de esclarecimento. 

 

Deputado Vitor Castro Nunes (PSD): Tendo o Senhor Presidente da Câmara admitido, 

assumido a sua condição de funcionário e quadro do PCP e também que, nem sempre 

concorda com as diretrizes do PCP, tendo sido eleito pela população do Barreiro, a minha 

questão é: Em caso de conflito, na sua ótica, entre os interesses do Barreiro e as instruções 

do PCP, o que é que o Senhor Presidente faz? Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Do ponto de vista formal, foi um pedido de 

esclarecimento que eu, abusivamente permiti, em relação ao Regimento, peço para 

responder mas não sei que resposta … 
 

Presidente da Câmara Municipal: Primeiro ponto é que no meu partido, eu (tal como os 

outros) procuro intervir para construir aquilo a que chamamos as orientações do PCP. O 

Partido não dá ordens aos seus militantes, constrói com eles as linhas de orientação, 

portanto, aqueles que como eu vão aplicar uma orientação são chamados a construir essa 

orientação através do diálogo e é bem possível que eu não vença sempre com as minhas 

posições mas sou chamado a construir e a perceber. Segundo ponto é que eu tenho uma 

conceção de vida e de intervenção politica que não há contradição entre a defesa de 
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interesses do PCP e a defesa de interesses da população porque quando essa contradição 

existir e for insanável, eu não estou a defender os interesses do PCP. Eu só defendo os 
interesses do PCP enquanto estiver a defender os interesses da população, portanto, não 

pode haver contradição. Essa contradição não existe porque então, eu não estaria a servir a 

população e, não servindo a população, não sirvo o PCP, porque o PCP sairá tão mais 

reforçado quanto melhor eu exercer a minha função em defesa da população e não em 

defesa do PCP. É a minha conceção de intervenção política. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Obrigado Senhor Presidente. Senhores Deputados 

por favor, tal como eu temia, estamos a sair da função da Assembleia e espero que esta 

questão encerrada. Faça favor Senhor Deputado, só a CDU é que tem tempo. 

 
Deputado António Batata (CDU): Esta é uma adenda de esclarecimento relativamente ao 

pedido do Deputado Vitor Nunes quando referiu a visão de Augusto Mateus, qualquer coisa 

sobre a história e a memória e os vencedores e eu rematei dizendo aquela frase comum que 

os historiadores utilizam, atenção, as palavras aqui são importantes “a história oficial é 
sempre escrita pelos vencedores”, eu referi isto para mostrar concordância com a referência 

que fez ao Professor Augusto Mateus sobre esta questão, não quer dizer que eu esteja de 

acordo com ela e muito menos relativamente ao Barreiro e tomo também como minha a frase 

que o Senhor Presidente disse em dada altura acerca da questão, “que a História, não seja 

apenas a história e a memória dos vencedores”. No Barreiro isso acontece e eu posso prová-

lo, sem presunção, com fatos que todos nós conhecemos. A propósito da tal dicotomia que 

me pareceu ressaltar da sua observação, acerca dos materiais expostos na exposição 

“Barreiro Memória e Futuro”, em que haveria um desequilíbrio na representação das forças da 

indústria no Barreiro, eu queria relembrar que, como sabemos, quando há uma revolução, tal 

como aconteceu em Portugal, em 1974, as coisas mais voláteis quando há revoluções são a 

toponímia e a estatuária. Em Portugal pós 74, tivemos muitos exemplos de estátuas 

destruídas e nomes de rua substituídos, todos lembramos isto ou, pelo menos, aqueles têm 

mais de 50 anos. E no Barreiro o que é que aconteceu? No Barreiro temos: Uma Escola 
Alfredo da Silva; Uma Avenida Alfredo da Silva; Um Estádio Alfredo da Silva; Um Bairro 

Alfredo da Silva; Uma Estátua do Alfredo da Silva; Um Museu Alfredo da Silva; O Mausoléu 

do Alfredo da Silva. Relativamente aos trabalhadores temos uma referência em estatuária à 

Família Operária, penso que é ilustrativo da maneira como o Barreiro trata a sua memória e a 

sua história. Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhores Deputados, este ponto está esgotado e 

passamos para o Ponto 3.2 que é Documentos de Prestação de Contas Consolidadas entre a 
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Câmara e os Serviços Municipalizados TCB e, para introduzir o tema, tem a palavra o Senhor 

Presidente que delega na Senhora Vereadora Sónia Lobo. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
3.2 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DO BARREIRO E OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES DO 

BARREIRO.  

 

Vereadora Sónia Lobo: Muito boa noite a todos. O documento que apresentamos à 

Assembleia, de acordo com a Lei Nº 73/2013, nova Lei das Finanças Locais, as contas 
consolidadas têm que ser submetidas à Assembleia Municipal na sessão de junho, quando 

até então o fazíamos na própria prestação de contas e portanto, era uma informação que 

vinha conjuntamente com o documento da Câmara da prestação de contas. Neste caso, 

conformando com a lei, esta alteração de trazermos a esta Assembleia o documento que não 

é mais do que a junção dos dois documentos. Quer a Câmara, quer os TCB, utilizaram o 

método da simples agregação, ou seja, soma linha a linha dos balanços e das demonstrações 

de resultados das duas entidades e com a eliminação das operações de transferências e 

subsídios efetuadas entre as duas entidades. Nos anexos ao documento consegue perceber-

se isto que é muito claro. Nos fluxos de caixa da Câmara retira-se a relação dos pagamentos 

de gasóleo, que já referimos aqui tantas vezes, os transportes, o subsídio corrente e o 

subsídio de capital e, nos recebimentos dos TCB também o mesmo valor referente a gasóleo, 

transportes, subsídio corrente e subsídio de capital. E a mesma coisa na demostração de 

resultados onde são retirados e evidenciados os custos referidos e os proveitos também da 
parte dos TCB. Está explicado um documento que não existia porque trazíamos junto à 

prestação de contas. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, passa a Palavra ao Deputado Isidro Heitor. 

 
Deputado Isidro Heitor (PS): Obrigado Presidente. A Senhora Vereadora explicou técnica e 

corretamente aquilo que aconteceu e não vamos reabrir um debate que já foi feito, em abril, 

em relação à questão das contas. O PS transmitiu a sua opinião em relação às contas da 

Câmara e dos TCB, na Assembleia Municipal de abril, agora a Senhora Vereadora explicou, e 

bem, nos termos da lei e tecnicamente. A única coisa a relevar são algumas reservas parte 

da certificação legal de contas consolidadas mas passamos por cima disso, essa questão não 

é relevante. O Partido Socialista vai manter a sua posição relativamente à matéria, não pondo 

em causa nada daquilo que aqui foi transmitido hoje.  
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Presidente da Assembleia Municipal, dá a palavra ao Deputado Vítor Castro Nunes. 
 
Deputado Vítor Castro Nunes (PSD): Agradeço a apresentação do documento e a 

explicação dada. Tendo as contas sido apreciadas em base individual, quer as contas do 

Município, quer as contas dos TCB entendemos que, por coerência, mas também em função, 

da existência de um determinado número de reservas e enfase nestas contas, que nos 

devemos abster, sem prejuízo de entendermos que este documento é bom. Isto é obrigatório 

mas é importante se apresentado tempestivamente e serem elaborados com cuidado. 

Relativamente a estas reservas em concreto, não sei se é possível, ou não, prestar algum 

esclarecimento quanto a estas matérias que têm a ver, basicamente, com a valorização de 

um ativo que eu acho que tem a ver com infraestruturas de saneamento, julgo eu, a 

distribuição de água e que foram valorizadas num determinado montante. Diz que podem 

existir bens que não estão aí valorizados e que podem, não sei até que ponto é segura, esta 

estimativa, este valor conferido ao ativo. Queira dar uma ideia desta matéria, até que ponto 

esta reserva é, ou pode ser justa, ou não. Por outro lado, na questão do passivo, aqueles 
valores que aqui estão mencionados relativamente às supostas dívidas, não contabilizadas, 

dos TCB se pudessem prestar algum esclarecimento eu agradecia. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhora Vereadora Sónia Lobo, faça favor. 
 
Vereador Sónia Lobo: Às questões que o Deputado Vitor colocou, ambas as notas que 

foram registadas pelos ROC já tinham sido registadas, anteriormente, na certificação 

respetiva da Câmara, portanto não há nenhuma alteração. O próprio ROC fez essa 

certificação e nós tínhamos explicado este caso da valorização da rede de águas que foi, até 

mesmo com a mudança, quando fizemos a aplicação do POCAL já tínhamos explicado que 

sentimos a necessidade de valorização da rede e, no caso dos TCB, o Vereador Rui também 

tinha referido na altura, que haviam algumas dívidas muito antigas e que nós não estávamos 

a reconhecer (se o Vereador entender por bem explicar melhor) e daí esta necessidade de 
clarificar. Não são novas, são notas que já vinham nos relatórios da Câmara e dos TCB. É 

uma segurança razoável, nós temos consciência daquilo que temos no nosso ativo, isso é 

indiscutível. Estes ativos das águas e da reavaliação da rede de águas, fez-se essa 

necessidade. Na altura da passagem não tínhamos feito esta identificação do ativo e 

sentimos essa necessidade de colocar. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Nada mais havendo a esclarecer coloca à votação o 

ponto 3.2  
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Votação do ponto 3.2 - Documentos de prestação de contas consolidadas entre a Câmara 

Municipal do Barreiro e os Serviços Municipalizados de TCB.  
 
Aprovado por maioria, com 17 votos a favor de (CDU e BE), 8 votos contra do PS e 2 

abstenções do PSD. não se ouve ”áudio” refª ao MCI….  

O documento encontra-se inserto no final desta ata como “Anexo Q”. 
 

Ponto 3.3 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO PARQUE DA CIDADE 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, dá a palavra ao Senhor Presidente da Câmara, que 

delega na Vereadora Sofia Martins, a apresentação do documento. 

 

Vereadora Sofia Martins: Boa noite a todos. Eu penso que o ponto dispensa apresentação, 

porque todos entendemos a necessidade de dar mais passos em relação à Regulamentação 

no Parque da Cidade e este, é o primeiro, de muitos passos que gostaríamos de dar nos 

próximos tempos, ajudando a que o nosso parque principal, ou aquele com maior número de 

hectares tratados, pudesse estar ao dispor das populações em grandes condições. Este 

Regulamento percorreu os serviços durante algum tempo, fez o seu percurso de discussão 

pública, não houve contributos na discussão pública, e encontra-se em condições de vir à 

Assembleia para ser aprovado. É um regulamento que tem eficácia externa e carece de 
aprovação da Assembleia Municipal e é esse o percurso que está a fazer. Estou disponível 

para qualquer questão. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: passa a Palavra à Deputada Zélia Silva 

 
Deputada Zélia Silva (PS): Boa noite. Relativamente ao documento que nos foi apresentado 

eu gostava de fazer algumas perguntas e, naturalmente, obter respostas. Não sei se o 

documento que nos foi entregue é a última versão, ou não, porque eu não vejo, ao longo dos 

vários pontos do documento, nenhuma referência à possibilidade ou proibição de fazer fogo, 

ou de o fazer só em locais previamente definidos e, nas interdições, acredito que esteja, mas 

não sei se fui eu que não consegui identificar e gostava de saber aonde, porque não 

encontrei. Relativamente à circulação de bicicleta, estranhei a situação do ponto quatro em 

que refere que é permitida a circulação de pessoas até aos doze anos de idade de bicicleta 
mas, no ponto cinco diz que a circulação em bicicleta a pessoas com idade superior a doze 

anos só é permitida nas áreas referidas para o efeito, por isso não percebi como é que os 

pais acompanham os filhos nestas circunstâncias. Relativamente ao artigo sétimo, no acesso 
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ao parque, também não percebi como é que se assegura a limpeza do parque nem quem é 

que o vai fazer e, nomeadamente quais são os locais onde, no caso de haver lixo, que 
naturalmente terá que haver, quem é que assegura a sua limpeza. No ponto cinco, os 

funcionários da Câmara afetos àquele serviço ou os colaboradores da empresa a quem a 

Câmara Municipal adjudica estas funções de segurança, eu gostava de perceber melhor 

então duas coisas de uma forma mais ou menos resumida, quem assegurará as funções de 

segurança e vigilância ao parque, em que horário é que isso acontecerá e como é que no 

caso de serem necessárias aplicações de coimas ou de registo de situações indevidas, quem 

é que o fará e com que responsabilidade é que o poderá fazer, nomeadamente com que 

legitimidade é que o poderá fazer.      

 

Presidente da Assembleia Municipal: Tem a Palavra o Deputado Isidro Heitor. 

 
Deputada Isidro Heitor (PS): Obrigado Presidente. Eu penso que a 1ª questão colocada pela 

minha camarada Zélia, da bancada do PS, tem razão de ser pelo seguinte, o documento que 

foi a sessão de Câmara e que entretanto nos foi enviado, falta-lhe a folha 6, o que quer dizer 
que o artigo 12º não está concluído. No documento que esteve a discussão pública e foi 

publicado em Diário da República, a razão dos fogos já cá está. Eu também não detetei isso, 

mas depois fui ver no outro e só tenho a dizer o seguinte: na questão substantiva nada 

significativo a objetar, este regulamento compara substantivamente com a generalidade dos 

regulamentos para parques idênticos a nível das autarquias do País, só tenho uma dúvida 

que colocava à Senhora Vereadora e que tem a ver com as contraordenações: isto é 

propositado? e qual a razão de ser, isto é, o artigo 15º, que tem o que constitui 

contraordenação diz, no ponto dois, as contraordenações previstas no presente regulamento 

são puníveis com coima de 50 a 2.000 euros, no caso de se tratar de pessoa singular ou, até 

4.000 euros, no caso de se tratar de pessoa coletiva e as contraordenações que são 

penalizadas estão previstas no artigo 12º ou entretanto também no número 2 do artigo 5º que 

é o grau de gravidade na análise que os serviços fizeram é igual. É essa a pretensão ou não 

é essa a pretensão porque não se descriminaram valores em conformidade com a gravidade 
das infrações do artigo 12º? 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Pediu desculpa pela troca nos documentos 

distribuídos e dá a palavra à Vereadora Sofia Martins 

 

Vereadora Sofia Martins: Pede igualmente desculpa pelos documentos distribuídos, sem a 

página 6, mas como todos os deputados terão a publicação em Diário da República que tem 

o extrato completo do regulamento, portanto, estará sanada alguma questão aqui colocada 
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sobre as interdições pelo artigo 12º alínea l) “Fazer fogueiras ou acender braseiras em toda a 

área do parque”. Portanto é claro, interdito dentro do parque fazer fogueira ou acender 
braseiras. Sobre a limpeza, neste momento, está a ser assegurada pela CMB, através dos 

seus serviços de higiene urbana, uma parte e outra, através do concessionário de 

manutenção de espaços verdes que, nas áreas verdes, faz também a limpeza do espaço. 

Questões da segurança ou vigilância, perduram no parque pelo período em que este está 

aberto, sendo que os horários são fixados pelo Senhor Presidente da Câmara em despacho 

próprio. Presentemente, o serviço de portarias é assegurado por funcionários camarários, no 

passado foi assegurado por uma empresa de segurança mas já há uns anos que é 

assegurado pelos funcionários camarários. Sobre as matérias contraordenacionais, estão 

descritas em código próprio, é uma moldura que nós achamos aceitável para este caso, será 

aplicada caso a caso, conforme a gravidade da situação, se foi ou não recorrente, se tem 

danos para a autarquia ou para outros… são analisadas pela divisão de contraordenações e 

serão aplicadas as decisões consoante o código e o regulamento permitam. Sobre a matéria 

da autuação, será feita pelos funcionários camarários com o acompanhamento das Divisões 

de Contraordenações e de Fiscalização. Relativamente à circulação em bicicleta, já 
anteriormente era permitida a circulação a crianças até aos 12 anos desde que 

acompanhados pelos tutores a quem estivessem à guarda. Neste momento coloca-se a 

possibilidade de trabalharmos uma área reservada, de ligação entre a zona do parque 

recreativo da cidade, o chamado Polis, a fim de prolongar a ciclovia que vem dessa zona até 

ao Parque da Cidade e fazer a ligação, através de zonas reservadas, devidamente marcadas, 

até à zona da Quinta do Machinho, a ciclovia que se encontra na Avenida do Parque da 

Cidade. Estava dependente da pintura e da área que criaremos como reservada, a quem 

passe efetivamente com bicicleta. Às crianças menores de 12 anos já era permitido e vai 

continuar a ser permitido desde que devidamente acompanhados pelos seus tutores. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, dá a Palavra ao Deputado Vítor Castro Nunes. 

 
Deputado Vítor Castro Nunes, do PSD: Obrigado, Senhora Vereadora pela exposição e 
esclarecimentos prestados. Eu tinha algumas observações/sugestões relativamente ao 

regulamento. Se não para esta fase, para uma fase subsequente. Reconheço a importância 

da existência do regulamento e que ele seja aperfeiçoado, sucessivamente, isso é importante. 

Trata-se de um espaço muito útil e importante no lazer do concelho e a 1ª questão pretende 

expressar a preocupação a segurança. Eu confesso que nunca estive à noite, ou a desoras, 

no Parque da Cidade, mas há quem se queixe de alguma falta de vigilância, ou pelo menos 

foi isso que me foi transmitido e as pessoas sentem-se inseguras no Parque da Cidade o que 

é uma coisa que me preocupa. Por exemplo, na informação escrita do senhor Presidente, 
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página 46, há menção a uma agressão no Parque da Cidade, da Senhora Anabela Nabais 

Figueira, tal como consta na Informação Escrita. Isto não é responsabilidade de ninguém 
senão dos agressores mas naturalmente, é importante que a segurança seja reforçada o mais 

possível, dentro das possibilidades. Depois queria colocar algumas questões adicionais como 

porque é que não há uma delimitação dos locais que podem ser concessionados, ou seja, o 

regulamento admite que existam locais concessionados no parque, eu acho bem, a 

concessão a privados é uma coisa normal, agora o que não é muito normal, é que não haja 

qualquer delimitação quanto aos locais que podem ser concessionados porque, 

aparentemente, se lermos o regulamento, praticamente todo o parque pode ser 

concessionado, porque não há delimitações. Devia haver alguma delimitação, das zonas que 

podem, ou não, ser concessionadas. Imaginem, acontece o PSD ganhar as próximas eleições 

e, com certeza, vai querer concessionar o parque todo a privados, sendo, como é, uma 

organização absolutamente terrível. Mas enfim, os senhores são quem está a fazer este 

regulamento, não somos nós.   

 

Presidente da Assembleia Municipal: Quer o Senhor Deputado dizer que o regulamento 
não é suficientemente prudente. 

 

Deputado Vítor Castro Nunes (PSD): Não. Não me parece que seja, neste aspeto. Mas isto 

é um contributo, construtivo, eu acho. Depois há algumas coisas que são proibidas, no 

Parque da Cidade, relativamente às quais eu expresso dúvidas. Para que conste: praticar 

atividades radio-controladas e passear com animais de estimação é pura e simplesmente 

proibido quando em qualquer grande parque do mundo verificamos as pessoas a circular com 

animais. Praticar jogos organizados, fora dos locais destinados a esta finalidade, a minha 

observação tem a ver com o seguinte, há zonas no Parque da Cidade onde são praticados 

jogos que não se ajustam muito àqueles lugares e é realmente perigoso praticar ali algumas 

modalidades, designadamente no empedrado, eu já assisti e queria chamar a vossa atenção 

para este fato que não tem a ver com o regulamento mas com o local físico. Depois é 

completamente proibido utilizar o elemento água, lago e cursos de água, para práticas de 
lazer ou desportivas, ainda que a Câmara queira autorizar. E esta proibição é muito restritiva, 

proíbe, ainda que a Câmara queira autorizar. Isto é o nosso modesto contributo, porque 

achamos importante. Vamos votar a favor, claro. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, não tendo mais nenhum pedido para intervenção 

ou esclarecimento, coloca à votação o Ponto 3.3 Aprovação do Regulamento do Parque da 

Cidade. 
Aprovado por unanimidade. 
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ENCERRAMENTO 
 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, dá por encerrados os trabalhos pelas 00h,00 

do dia 04 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 3 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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