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Ata n.º 10/16 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 24 de novembro de 2016 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e 

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

Barreiro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
Ordem de Trabalhos 
 

1. Período de Intervenção do Público ao abrigo do artigo 43º do Regimento da Assembleia Municipal; 
 

2. Período de Antes da Ordem do Dia; 
 

3. Período da Ordem do Dia; 
 
3.1 APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO 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 12DE SETEMBRO.  

 

Presidente da Assembleia Municipal - Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a 

reunião pelas 21.35 horas, registando-se a presença de 29 deputados municipais, conforme lista 

de presenças anexa à ata, não estando presentes o Deputado do MRPP e a deputada da CDU 

Apolónia Teixeira. 
 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto Palácios 

Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis Pimenta Ferreira, Sofia Amaro Martins, 

Marcelo Correia Moniz, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, Joana Rita Branco e 

Bruno Viegas Vitorino. 
 

A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico Fernandes 

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

Secretária Ana Maria Gomes da Silva. 
 

Presidente da Assembleia Municipal deu início aos trabalhos cumprimentando todos os 

presentes e passou a ler a lista dos deputados que, nesta data, solicitaram substituição: 
 

CDU 
Ana Rita Carvalho é substituída por Silvia Baião; 

Hugo Abade é substituído por José Caetano; 

Antonieta Oliveira é substituída por Lara Roberto. 
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PS 
Filipa Pinto é substituída por Alexandra Ruivo; 

Ricardo Rosado é substituído por Couceiro Machado; 

David Rodrigues é substituído por Teresa Guerreiro. 
 

PSD 
Hugo Cruz é substituído por Patricia Ferreira. 

 

BE 
Mário Durval é substituído por Manuel Sabino. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Seguidamente informou que a A.M. está a fazer um 

esforço para colocar em dia a elaboração das atas que estão muito atrasadas, e, por isso, solicita 

aos senhores deputados que apreciem as sete atas que hoje lhes foram remetidas, via e-mail, 

para que, na sessão de 2016.11.25, possam ser submetidas a votação. Depois observou a 

extensão da Ordem de Trabalhos, doze pontos, e por isso havia sido combinado na reunião de 

Grupos alguma celeridade na apreciação para que hoje se concluíssem os pontos: 1; 2 e 3.1. 

E com duas inscrições do público, o Sr. Presidente da A.M. dá a palavra ao primeiro interveniente.  

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

Elemento do público - Sr. Miguel Ângelo Mendes – Cumprimentou a assistência e passou aos 

assuntos que o motivaram a intervir, dizendo manifestar o seu desagrado pela situação de 

algumas carreiras que falham imenso o cumprimento dos horários com os consequentes 

transtornos para os utentes. Observou muitas deficiências na aplicação dos TCB quanto à 

verificação em tempo útil, da localização das carreiras nos respetivos percursos; Questionou sobre 

qual o critério para a repavimentação e demais intervenções nas ruas e se foi efetuado algum 

estudo de tráfego que permita melhorar os constrangimentos existentes; Apontou o desnível na via 

superior, a cerca de 9 metros do estabelecimento do LIDL, em Stº André, onde pensa que será 

necessário colocar uma guarda de proteção para segurança dos utilizadores da via; Por fim, 

propôs a criação de um parque infantil no jardim da urbanização de Sete Portais onde sabe que 

residirem muitas crianças e entende que existem as condições necessárias para tal. 

 
O segundo elemento do público - Sr. José Oliveira – Após cumprimentar os presentes, passou 

a apresentar as suas preocupações sobre os atrasos e omissões de carreiras tal como consta nos 

horários, no caso a carreira 15-A, com falhas no cumprimento de horários e algumas nem são 

efetuadas, dificultando a ligação atempada à estação fluvial. E se não é possível efetuar todas as 

carreiras, então que as mesmas deixem de lá estar explanadas mas se cumpram as que lá 

estiverem. Sabe que os utentes enviam diversos e-mails aos serviços responsáveis mas não 

recebem respostas, portanto desconhece a sua eficácia. Relatou a situação ocorrida no dia 19 de 
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outubro p.p. referindo não ter passado nenhuma carreira 15 na zona dos Casquilhos, onde reside. 

Disse que telefonou para os TCB para apurar a causa desta ocorrência e obteve como resposta 

que “era devido aos constrangimentos de Bruxelas”. Claro que não ficou satisfeito com a resposta 

e disse que falou isso mesmo a um chefe desses serviços que literalmente não lhe respondeu a 

nada pois disse não saber dessa chamada. Como utilizador/pagador e quiçá acionista dos TCB 

sente que é seu direito um melhor serviço, quer no cumprimento de horários, quer na atualização 

da aplicação e sobretudo num atendimento melhor e mais profissional. Sugeriu ainda que, para 

uma certa franja da população, as paragens deveriam conter os horários afixados e que os 

responsáveis levassem em conta todas estas considerações. Agradece. 
 

Presidente da Assembleia Municipal - Confirmada a inexistência de mais inscrições do público, 

responde aos intervenientes que a CMB, aqui presente, tomou as devidas notações e certamente 

estas questões irão ser consideradas. Posto isto, deu início ao período de antes da ordem do dia. 
 

2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA  

Foram entregues à mesa oito moções (8) que o Senhor Presidente numerou de “A” a “H”, e que 

seguidamente vão ser lidas pelos deputados proponentes e posteriormente anexadas pela 

respetiva numeração no final desta ata. 

 
“A” (CDU) - SAUDAÇÃO AOS TRABALHADORES DA SOFLUSA - Aprovado por maioria 
 

 “B” (CDU) - SAUDAÇÃO À LUTA DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Aprovado por maioria 
 

 “C” (CDU) - SAUDAÇÃO À COMISSÃO DE UTENTES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO BARREIRO E À ASSOCIAÇÃO 
DE MULHERES COM PATOLOGIA MAMÁRIA PELO TRABALHO NA ÁREA DA SAÚDE -Aprovado por maioria 

 

 “D” (PS) - VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELA NOMEAÇÃO DE ANTÓNIO GUTERRES P/ SECRETÁRIO-GERAL DA 
ONU - Aprovado por unanimidade 

 

 “E” (PS) - RECOMENDAÇÃO – DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES - 
Aprovado por unanimidade 

 

 “F” (BE) - PARQUE INFANTIS ADAPTADOS P/CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA - Aprovado por unanimidade 
 

 “G” (BE) - VOTO DE PESAR P/ MORTE DE ALFREDO BRUTO DA COSTA - Aprovado por unanimidade 
 

 “H” (PS) - VOTO DE PESAR P/ MORTE DE MANUELA FONSECA - Aprovado por unanimidade 
 

Presidente da Assembleia Municipal – Dá a palavra à Deputada Alexandra Silvestre para 

apresentar o Doc. “C”. 
 

Deputada Alexandra Silvestre (CDU) – Agradece a palavra, cumprimenta os presentes, e 

dá as boas vindas à funcionária agora apresentada. Depois passa a ler o Doc. “C, anexo 

à ata. 
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Presidente da Assembleia Municipal – Antes de passar a palavra à Deputada Dulce Reis 

apresenta a funcionária Maria do Carmo como um apoio ao secretariado da AM, que irá contribuir 

para a elaboração das atas já referenciadas como atrasadas. 

 

Deputada Dulce Reis (CDU) – Agradece a palavra, cumprimenta os presentes e passa a ler 

o Doc. “A”, igualmente anexo à ata. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao Deputado Couceiro 

Machado. 

 
Deputado Couceiro Machado (PS) – Cumprimenta a assistência e passa a presentar o Doc. 

“D”, também anexo à ata. 

 
Deputada Ana Porfírio (CDU) – Relativamente ao Doc. “H” disse que a CDU subscreve na 

íntegra o voto de pesar apresentado pela morte de Manuela Fonseca, sobre quem teceu 

considerados elogios sobre as imensas qualidades e principalmente a forma como viveu e 

encarava a vida. Caso o PS, proponente deste voto, não se importe passaria a ser um documento 

conjunto. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – Respondendo ao proposto pela Deputada Ana Porfírio afirmou 

que o seu grupo também tem todo o gosto em subscrever o documento. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Como todas as representações decidiram o mesmo, com 

a devida aprovação dos proponentes (PS), propõe, que não havendo inconveniente, o voto de 

pesar passe a ser um documento conjunto. 

 

Deputada Alexandra Ruivo (PS) Sensibilizada com a atitude geral, perante o documento “H”, que 

será anexado à ata, agradece e diz que o PS aceita que passe a ser um documento conjunto. 

Depois, visivelmente comovida, lê o documento. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra à Deputada Zélia Silva. 

 
Deputada Zélia Silva (PS) – Agradece a palavra, cumprimenta toda a assistência e pede para se 

associar ao voto de pesar, apresentado pelo BE, pela morte de Alfredo Bruto da Costa. Depois 

passa a ler o doc. “E”, anexo à ata. 
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Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a intervenção da Deputada, confirma que 

todos os partidos têm os respetivos documentos para anexar e a dá a palavra ao Deputado Paulo 

Deus. 

 

Deputado Paulo Deus (CDU) – Agradece a palavra, cumprimenta todos e lê o Doc. “B”, anexo 

à ata. 
 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – Para um pedido de esclarecimento: “O documento chama-se 

saudação e como não culmina com nenhuma saudação, qual é o sentido deliberativo do mesmo?” 

 

Deputado Paulo Deus (CDU) – Respondendo ao Deputado do PSD, e à deputada Madalena 

Alves Pereira (PS), que ia colocar a mesma questão, refere que o documento foi elaborado com 

alguma pressa pelo que expõe como parte deliberativa o seguinte: Que a A.M. aqui reunida se 

congratule com as justas lutas dos trabalhadores da Função Pública e a respetiva manifestação do 

passado dia 18.11.2016. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece o esclarecimento e pede que depois coloque 

isso por escrito no documento. Dá a palavra ao Deputado inscrito André Antunes. 

 

Deputado André Antunes (BE) – Apresenta o doc. “G” - Voto de pesar pela morte de 

Alfredo Bruto da Costa e de imediato passa a apresentar o documento “F” – Sobre 

Parques Infantis Adaptados para Crianças com Deficiência, ambos anexos à presente 

ata. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a intervenção do BE, reforça a ideia de 

brevidade na apreciação e votação dos documentos, naturalmente que sem prejuízo das mesmas 

e concede cinco minutos de intervalo nos trabalhos. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Reinicia os trabalhos passando à apreciação dos 

documentos apresentados. 

 

Madalena Alves Perira (PS) – Dá as boas vindas à administrativa que acompanha a reunião e 

passa à apreciação dos documentos apresentados:  
- Doc. “A”- Saudação aos Trabalhadores da Soflusa – Argumenta que, pese embora toda 

a consideração que o PS tem por estes trabalhadores, não entende que a situação possa 

ser descrita como “catastrófica” tal como diz na 3ª linha do 6ª parágrafo. Por isso, para 

poder votar favoravelmente, o Grupo Municipal do Partido Socialista solicita a retirada da 
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palavra “catastrófica” de modo a transformar o documento com o que entende ser mais a 

realidade.  

- Doc. “B” - Saudação à luta dos trabalhadores da administração pública – Reconhece 

que todos já terão preparado imensas coisas sobre pressão movidos pela urgência dos 

prazos etc., mas o que efetivamente critica é um conjunto de afirmações, mais próprias 

para um argumentário panfletário, do que para uma saudação nesta Assembleia. Disse 

que peca por uma grande mixelânia de temas e pela falta de rigor na linguagem a 

exemplo de palavras como “camaradas”, próprias para os signatários do mesmo partido 

que não é este local onde todos são cidadãos e colegas. Diz ainda que peca sobretudo 

por fazer esquecer aquilo que também são os direitos dos trabalhadores no privado, os 

precários e todas as situações que têm a ver com questões laborais nas empresas e, 

principalmente, porque critica medidas que ainda estão em fase de apreciação pelo 

Governo. Portanto, parece-lhe precipitado pronunciarem-se uma vez que ainda não há 

decisões e discorda de falar em repudiar uma situação que é a de trabalhadores 

precários na Administração Pública e esquecer situações semelhantes como acontece 

nas autarquias do Barreiro por exemplo.  

- Doc. “C” Congratula-se com a A.M.P.M. a quem reconhece um enorme espírito de luta e 

capacidade de trabalho e das quais muito se orgulha mas, quanto ao 2º ponto, reivindicar 

mais e melhores Centros de Saúde etc. denota uma política irrealista e desfasada da 

realidade, por isso propõe a votação dos pontos em separado. Disse. 

 
Deputada Dulce Reis (CDU) – Em resposta à Deputada Madalena A Pereira, diz que aceita 

retirar o adjetivo “catastrófica” do Doc. “A” ficando “ … exortamos o Governo a inverter 

esta situação garantindo o direito à mobilidade.” 

 
Votação do Doc. “A” : Aprovado por maioria com 27 votos a favor da CDU, do PS; 
do BE; e do MCI e 2 abstenções do PSD. 
 

Presidente da Assembleia Municipal – Lê o Doc. “B” tal como ficará para a votação: Na 2ª 

linha do 5º parágrafo, é retirado “meus camaradas” e por ultimo termina … “Assim a 

Assembleia Municipal, reunida em 24 de novembro, saúda a manifestação de 18 de 

novembro dos trabalhadores da Administração Pública em luta pelos seus direitos”. 
 
Votação do Doc. “B” : Aprovado por maioria com 18 votos a favor da CDU e do BE; 
e 11 votos contra do PS, do MCI e do PSD. 
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Presidente da Assembleia Municipal – Sobre o Doc. “C” há uma sugestão do PS em 

substituir a palavra, “exigência” por “pertinência” na 1ª linha do último parágrafo.  
 

Deputada Alexandra Silvestre (CDU) – Em resposta diz que aceitam a sugestão de substituir 

“exigência” por “pertinência” mas não pelo argumento utilizado, pois dinheiro há, uma vez 

que vão ser construídas várias U. de Saúde no próximo ano, só que noutras localizações 

que não o Barreiro, são opções do Governo, termina dizendo. 

 

Votação do Doc. “C” : Aprovado por maioria com 27 votos a favor da CDU, do PS; 
do BE; e do MCI e duas abstenções do PSD. 

 

Votação do Doc. “D” - Aprovado por unanimidade. 
 

Votação do Doc. “E” - Aprovado por unanimidade. 
 

Votação do Doc.  “F - Aprovado por unanimidade. 
 

Votação do Doc.  “G” - Aprovado por unanimidade. 
 

Votação do Doc.  “H” - Aprovado por unanimidade. 
 
Seguidamente foi guardado um minuto de silêncio conforme texto dos votos de pesar dos 

documentos “G” e “H”. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Dá a palavra à Deputada Patrícia Ferreira para uma 

declaração de voto. 

 

Deputada Patrícia Ferreira (PSD) - Sobre as moções “E” e “F” disse que por relevar na 

integra estas duas moções do BE, o PSD também se deseja associar aos referidos 

documentos. 
 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – Para uma declaração de voto sobre as moções “B” e “C” da 

CDU disse que não pode deixar de repudiar acusações sistemáticas feitas a um Governo 

que já não está em funções há mais de um ano e agora compete a este executivo, no 

qual a CDU tem a sua responsabilidade, inverter as situações que entenderem, se para 

isso encontrarem soluções, principalmente de ordem financeira, que diz, serem muito 

difíceis para todos, incluindo o anterior Governo. Portanto, embora associando-se a todas 

as preocupações com a luta dos trabalhadores, com a saúde etc. reitera, não poder exigir 
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o que não é exequível e por isso não votou a favor destas moções pois não aceita ser 

instrumentalizado por quem quer que seja.  
 
Presidente da Assembleia Municipal – Esclarece o Deputado Vitor Nunes que apenas o deixou 

falar porque o PSD ainda tinha 3 minutos, mas isto não foi uma declaração de voto. Foi uma 

intervenção, disse. Dá a palavra ao Senhor Presidente da CMB para a intervenção escrita. 

 
Presidente da CMB – Cumprimenta todos, presentes no Auditório e eventualmente em casa. 

Agradece a atenção e diz que quer compartilhar algumas informações que estão no 

documento, outras só em parte, mas são todas de aspeto relevante:  

 Terminal Multimodal e Terminal de Contentores – Os Estudos Prévios estão praticamente 

concluídos. Especificou vários pareceres e estudos já entregues, sendo o da qualidade 

dos dragados significativo, mas suportável pelo investimento; Relativamente aos 

contaminados, contrariamente às afirmações mais pessimistas que circularam pela 

população, o estudo do LNEC confirma que, na sua maioria, os contaminados são de 

classe 1 e 2, poucos de classe 3 e apenas dois pontos, confinados, da classe 4. Estes 

dados irão ser enviados à Direção Geral do Ambiente cujo parecer, a ser favorável como 

se espera, cria as condições ao Governo para avançar com o Caderno de Encargos do 

Concurso Público Internacional e que sabe, que nisto também se mantém o interesse de 

vários investidores nacionais e estrangeiros. Refere ainda que, no âmbito das 

comemorações do aniversário da APL, esteve presente em vários debates. Um dos 

quais, sobre o tema do Terminal Multimodal do Barreiro, onde foi interveniente. Sobre 

esta matéria pensa, se este avançar conforme previsto, no início de 2017 possibilitará já 

um conjunto de reflexões públicas sobre este investimento. 

Arco Ribeirinho Sul – Os Presidentes das Câmaras do Barreiro, de Almada e do Seixal, 

pediram ao Senhor 1º Ministro uma reunião conjunta, que se realizou com as presenças 

do Senhor Ministro das Infraestruturas, do Senhor Ministro do Ambiente e da Senhora 

Ministra do Mar, abordando o Arco Ribeirinho Sul e investimentos para a Área 

Metropolitana de Lisboa com incidência na Península de Setúbal. Do que aí foi dito por 

todos, ficou patente que este é um projeto de importância Regional e Nacional e que tais 

intervenções, a concretizarem-se (Arco Ribeirinho Sul, Aeroporto, Porto, Novas 

Acessibilidades... etc.), têm que integrar-se numa visão de planeamento estratégico e 

têm que avançar coordenadamente. Quanto à promoção para atração de atividades 

económicas para o concelho está em preparação um vasto plano de iniciativas com 

destaque para uma ação com a Câmara de Comércio e a presença no IPING em 2017.   
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O Processo de descontaminação está em desenvolvimento. No que respeita ao Barreiro, 

está a ser preparado pela Baía Tejo, um concurso para os 7 milhões de euros disponíveis 

para novas ações de descontaminação e há a intenção de passar para uma nova fase 

em que, um estudo mais fino, nos possibilite identificar outros possíveis contaminados, 

existentes no território. Mantemo-nos em articulação com a Baía Tejo para novas ações 

de abertura e inserção urbana no Concelho. Já no próximo mês, vão avançar as obras na 

Rua da União e de seguida as obras na entrada do Lavradio, na rotunda e junto ao Posto 

de Abastecimento de Combustíveis. 

Fundos Comunitários – Recebemos do QREN, em “overbooking”, cerca de um milhão e 

duzentos mil euros, podendo ainda vir a receber mais algumas pequenas verbas. O 

Pacto da AML tem candidaturas já aprovadas com concurso aberto, nomeadamente para 

a Escola nº 3 da Verderena; a Escola dos Fidalguinhos, o Moinho de Maré Pequeno e o 

Moinho de Vento; Entregámos candidatura para obras da Escola nº 8; Estamos a 

preparar uma candidatura do A-pé-pra-escola (versão local) no Pacto da AML que traduz 

a mesma política de mobilidade pedonal em percurso escolar. O PEDU (Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano) Barreiro, foi aprovado com 5,2 Milhões euros 

(50% a fundo perdido); O PARU (Reabilitação Urbana) para a recuperação da Quinta 

Braamcamp e do Moinho de Maré; O PARUGE (Mobilidade Urbana Sustentável inclui 

uma travessia pedonal e ciclavel para o Seixal e uma tração para a mobilidade 

inteligente); O PAICD (comunidades desfavorecidas) para intervenção no Largo 3 de 

Maio; Brº Stª Bárbara; Brº Alves Redol; Brº da Câmara e Zonas adjacentes. Fizemos 

ainda candidatura para Águas Residuais cuja resposta se aguarda e estamos a preparar 

outras nas áreas da mobilidade e Transportes; Águas Saneamento e Residuos e, se 

possível, para a eficiência energética. Foi também aprovado CLDS para 3ª geração com 

450 mil euros. 

Empréstimos – Todos tiveram o visto favorável do tribunal de contas, portanto, em 

condições de ser concretizados. Passa a elencar os respetivos valores e os fins a que se 

destinam (a maioria já referidos no anterior parágrafo) com destaque para o empréstimo 

que vai substituir o PAEL, o qual já não é necessário utilizar. 

Quinta Braamcamp – Diz que aguarda a entrega da mesma, pelo Banco, sem ónus de 

renúncia ou encargos pelo espaço. Nessa perspetiva e opção, aquele espaço, pela sua 

localização e dimensão, assume uma visão estratégica e importante para o 

desenvolvimento do Concelho, devendo compatibilizar a utilização pública com outras 

funções complementares. Entende que estas opções devem ser tomadas com o 

envolvimento das populações locais, sem perder a estratégia qualificadora dum projeto 
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desta natureza, para o Concelho e diz que existem contatos com o Gabinete ARX 

(Irmãos Mateus) o que reuniu o consenso técnico para a elaboração de um Estudo 

Paisagístico para o local. Diz estarem reunidas condições de avançar para as primeiras 

obras de limpeza.  

Obras no Café Barreiro para a esquadra da PSP – Diz têm sido efetuados diversos 

contatos com o Gabinete da Senhora Secretária de Estado da Administração Interna. O 

contrato inter-administrativo já foi recebido na CMB e será assinado o mais rápido 

possível a fim de possibilitar avançar com o lançamento do concurso para as referidas 

obras. 

Providencias Cautelares movida pelos TST aos TCB, à CMB e à CM Moita. Tomámos 

conhecimento da decisão do Tribunal de Almada favorável aos TCB e às populações de 

Barreiro e Moita (e que é já o 5º parecer favorável sobre esta matéria). Constata-se um 

acréscimo de 50 mil utilizadores dos TCB sendo esse aumento atribuído principalmente 

ao maior número de carreiras 14 e 15. 

Arranjos Exteriores do Centro de Saúde de Stº António – diz que existe a promessa da 

A.R.S. Vale do Tejo de, ainda este ano, adjudicar essa obra e que a mesma deverá ficar 

concluída no 1º trimestre de 2017. Diz ainda que a A.R.S.V.T. está a pensar devolver ao 

domínio público do município, o terreno que havia ficado na sua posse para não 

inviabilizar a construção do referido Centro de Saúde mas onde a CMB, muito 

anteriormente, já tinha programado a construção das Instalações da PSP Barreiro. 

Salienta que o importante é resolver os problemas. 

Atividade Socio Cultural – Destaque, pela recente efetuação, as ações de “O regresso 

das Bandeiras” e “A Festa do Desporto” Elenca diversas atividades socio culturais 

desportivas onde foram homenageados 112 atletas e atividades culturais, algumas ainda 

a realizar neste e no próximo mês. 

Quanto à Reversão do Sistema de Águas Residuais, deixa para uma análise mais 

pormenorizada futuramente. 

  Em resposta a afirmações aqui colocadas diz que na CMB não há CEI nem CEI+. É 

assim. Têm alguns trabalhadores do Centro de Emprego e apenas isso. 

Ao Deputado Vitor Nunes (PSD) diz que na sua alusão ao atual Governo, de ser 

constituído pelo PS, PCP e BE é logo contradita, pelo próprio, ao afirmar que o PSD 

voltará a ser Governo enquanto o PCP jamais, reparando que tais afirmações são mera 

convicção e, nessa medida, a sua, é a de que o PCP ainda vai nomear o Primeiro-

Ministro. 
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Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a informação do Senhor Presidente e dá a 

palavra ao Deputado Rui Ferrugem. 

 
Deputado Rui Ferrugem (CDU) Cumprimenta a assistência presente e quem acompanha via 

internet e em aditamento à informação do Senhor Presidente diz que nas comemorações do 

aniversário da APL, onde trabalha, foram efetuados, durante 4 semanas, outros tantos debates 

sobre questões específicas, um dos quais com um painel totalmente dedicado ao terminal de 

contentores, onde esteve presente como interlocutor o Sr. Presidente da CMB e apresentado o 

Estudo de Impacto Ambiental aqui referido. Mas para melhor elucidação de todos os Deputados e 

restante população, sugere que se faça um convite a 2 peritos APL para uma vinda ao Barreiro, na 

qual haveria oportunidade de explicar, a todos, as muitas questões que lhes foram colocadas pelo 

executivo e técnicos da CMB, com responsabilidade nessa matéria e também lá presentes. 

Nomeadamente a questão dos contaminados, afinal muito inferiores ao que tanto se especulou e 

ainda a tipologia a que se obrigou aquele Estudo quanto aos navios que se pretende venham a 

demandar, no futuro, o terminal. Disse. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) – Cumprimenta presidente, vereadores, deputados, jornalistas, toda 

a assistência presencial e on-line. Agradece os esclarecimentos contidos na informação do 

Presidente da Câmara e saúda a posse do contrato interadministrativo que viabilizará a 

construção e entrada em funções das Instalações da PSP no Café Barreiro, sublinhando 

que é uma decisão que a todos alegra, pela segurança que comporta para essa zona em 

especial e para todo o concelho. Diz que recentemente e em conjunto com outros 

elementos do PSD, alguns eleitos locais, teve oportunidade de visitar a Quinta dos 

Fidalguinhos, cujos moradores lhes fizeram chegar algumas preocupações: Umas mais 

generalizadas como a recolha do lixo e a limpeza e iluminação dos espaços públicos; 

Outra mais veemente, de circulação e segurança viária em zonas específicas como a da 

entrada para a Rua do Fabril, onde diz que lhe colocavam a possibilidade de construção 

de uma rotunda, já que espaço existe e reduziria muito o risco de acidente. 

Quinta Braamcamp – Diz que gostava de saber se o Executivo tem alguma ideia, ou não, 

do que ali se vai mesmo fazer dado que significa um grande investimento para o 

Município, e que este certamente se irá endividar e deixar de fazer outras coisas, acredita 

que se vai ali fazer algo com muito interesse mas pergunta se o Executivo já tem uma 

ideia concreta. 

Terminal Multimodal – Diz, a respeito, que o grupo do PSD reconhece e saúda o trabalho 

imenso que tem sido desenvolvido por todos os elementos da CMB a fim de trazer para o 

Barreiro tão importante infraestrutura. No entanto exprime alguma preocupação pois teme 

que investimentos noutros locais, como o Porto de Setúbal, nos possam retirar 
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atratividade tornando este projeto obsoleto e exorta o Presidente a continuar este 

trabalho, para o qual tem todo o seu apoio. 

Formula ainda mais duas questões: - O que se projeta para a zona da Verderena ao lado 

do “Continente” se há alguma ideia; e o que é isso de parceria pública/pública na questão 

das águas residuais, só para ficar mais esclarecido. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece ao Deputado Vitor Nunes e dá a palavra ao 

Deputado José Batata. 

 
Deputado José Batata (CDU) – Vem recordar as várias iniciativas e atividades culturais 

desenvolvidas no Barreiro, entre setembro e outubro com o apoio da Camara Municipal 

enumerando algumas como: A Quinzena da Juventude; O mês sénior; A Feira Quinhentista de 

Coina; A 30ª edição A Cidade e a Música; Visitas Guiadas, a várias Exposições no Espaço 

Memória; Concurso de Fotografia; Hora do Conto, na Biblioteca; Tertúlias Poéticas no Convento 

da Madre Deus; etc. isto para referir que a cidade está viva, está ativa e está atuante, e disso, os 

Barreirenses podem orgulhar-se. 
 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece ao Deputado José Batata e dá a palavra à 

Deputada Zélia Silva. 

 

Deputada Zélia Silva (PS) – Cumprimenta todos e agradece a exposição do Senhor Presidente 

da CMB sobre os prováveis investimentos para o Barreiro, sobre os quais diz que pretende fazer 

algumas considerações e colocar algumas questões mas, antes de mais passa a cumprimentar o 

Novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro/Montijo a quem deseja um 

trabalho profícuo nas novas funções e reitera a confiança no trabalho dos profissionais do Centro, 

que servem esta população. 

- De volta ao documento explanado pelo Senhor Presidente da CMB diz que fala sobre coisas de 

que todos gostamos e com as quais todos concordamos, como seja uma cidade mais limpa, com 

mais e melhor qualidade de vida etc. mas, na generalidade, apresenta propostas, quase todas 

dependentes da Administração Central e de Apoios de Quadros Comunitários. Diz que elenca 

medidas de uma forma mais ou menos avulsa, enquanto o documento lido pelo Sr. Presidente é 

um pouco mais estrutural. No documento escrito diz não ter encontrado uma estratégia de Cidade, 

um rumo, o que a preocupa, pois sem essa estratégia, sem estabelecer objetivos e definir ações 

para os atingir não sabe como podemos lá chegar ou, sequer saber, se estamos no caminho certo. 

TCB – Vê com muito apreço e apoia o alargamento das carreiras ao Concelho da Moita. Porém, é 

com alguma preocupação que encara o enorme aumento de reclamações de utentes destes 

serviços, de qualidade, que vinham sendo prestados, agora com tantas queixas. 
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Águas e Saneamento - Observa que, há muito que não se faz uma reunião da Comissão de 

Obras, para acompanhar melhor esta matéria, existia um plano estruturado para muitos 

anos com diversas atividades perfeitamente identificadas nesta cronologia, mas que não 

lhes tem sido apresentado um ponto de situação.  

Quanto à campanha de sensibilização sobre higiene urbana, são sempre de saudar 

medidas para uma cidade mais limpa e com mais e melhor qualidade para todos nós. 

Transferência de Competências para as Freguesia – Gostaria de saber qual o balanço, como 

os diversos intervenientes se estão a sentir, e se há possíveis ajustes que possam ou 

devam ser feitos. 
AUGI – Diz que o PS está preocupado com situações que não tiveram evolução, contudo 

agradavelmente surpreendidos por se estarem a reanalisar as bacias de retenção e pela 

forma de financiamento encontrada, dado ao elevado investimento necessário têm 

consciência como seria de difícil implementação entre os proprietários. 

Site e reclamações recebidas: pergunta que análise, que tratamento e que resposta, 

como é feito e em quanto tempo é feito. A informação: Como é vista, analisada e tratada. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece à Deputada Zélia e dá a palavra à Deputada 

Ana Porfírio. 

 

Deputada Ana Porfírio – Diz que não pretende responder, pelo Sr. Presidente, à 

Deputada Zélia mas certamente todos e cada uma das forças politicas aqui presentes, 

querem uma Cidade melhor, em todos os sentidos, para cada Barreirense. Daí que esta 

campanha de sensibilização sobre higiene urbana, seja considerada de enorme 

importância para o despertar desta cidadania, a bem de todos. Depois constata que, se 

em 1975 e seguintes, a própria população se organizava e construía os parques infantis, 

hoje, as autarquias ouviram aqui uma recomendação para construir e adaptar o existente 

para crianças com deficiências. É a evolução dos tempos. Seguidamente passa a elencar 

uma serie de obras de repavimentação importantes, umas concluídas, outras em 

conclusão, na U. F. do Barreiro/Lavradio como: A Avenida Mestre Manuel dos Santos 

Cabanas; A Rua do Fabril; A Pctª Teófilo Monte; A Rua Seis de Janeiro; A Rua Almirante 

Reis; A Rua César Coelho onde, a Junta em parceria com a CMB, assumiram e 

completaram o que o urbanizador deixou inacabado; A Rua D. José Maria de Cárcamo 

Lobo e A Pctª de “Os Lusíadas”, zonas críticas onde, devido à cota muito baixa, serão 

necessárias obras mais profundas e que passam por substituir materiais nos coletores, 

cujo desgaste pela idade é premente pois quando ocorre simultaneamente maré cheia e 

alguma pluviosidade gera o caos nestas zonas. Saudou a reabilitação dos Moinhos, a 
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desejada obra no Café Barreiro e a ligação do Campo das Cordoarias ao Largo 

Alexandre Herculano que muito irá melhora o trânsito no Barreiro. Finalmente saúda o 

executivo CMB pela campanha que, em conjunto com as Freguesias, está a fazer num 

esforço de sensibilizar a população em geral para o destino correto do lixo, a fim de 

podermos ter uma cidade mais limpa e melhor ambiente para todos. Disse. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra à Deputada Alexandra Silvestre. 

 

Deputada Alexandra Silvestre – Sobre o Polis da Verderena, no prosseguimento das 

questões levantadas pelo Deputado Vitor Nunes, refere que pelo menos na parte do 

planeamento, tem obrigação de conhecer e estar ao corrente da situação mas, quanto à 

limpeza, sabe que aquele espaço foi recentemente objeto de uma grande operação de 3 

ou 4 dias de intervenção. Assim, caso o Sr. Presidente pudesse informar, gostava de 

saber se se tratou de mera intervenção ou se está para breve a reabilitação da zona. 

Disse. 
 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao próximo interveniente. 

 

Deputado José Paleta – Fala de alguns aspetos significativos que quer focar: 1º - Na 

informação escrita do Presidente CMB verificou-se que o concelho está a “mexer”, quer 

em obra feita, em obra projetada e em obra lançada. A exposição do Deputado Batata 

confirma uma atividade desportiva e cultural muito viva e ativa. 

Depois os TCB, disse que muito lhe agrada o alargamento das carreiras ao Concelho 

vizinho da Moita mercê do chumbo, da providência cautelar, em sede de Tribunal 

competente, o que muito o apraz também, assim como o aumento em nº de 50 mil 

passageiros, o que irá trazer mais receita. 

Finalmente, mas não menos importante, é a imensidade de obra feita, como se verifica 

do que aqui foi referido, e de como nada se faz sem os trabalhadores. Diz que isto 

também é estruturante para o Barreiro e sublinha que, nas diversas obras onde teve 

oportunidade de ir apreciar como decorriam os trabalhos, verificou com agrado que 

muitos dos trabalhadores especializados que lá laboram pertencem aos quadros 

camarários e das Juntas, segundo informou a própria Verª Sofia Martins, o que, além de 

muito elogioso para todos, o fez achar completamente pertinente a moção da CDU sobre 

da 35h00. 
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Quanto a questões estruturantes como o Terminal de Contentores e o Polo Ferroviário, 

uma solução urgente para a substituição do, há muito esgotado, Aeroporto Internacional 

de Lisboa e respetivas acessibilidades, sem nunca esquecer a 3ª travessia do Tejo são 

questões que, independentemente da ideia política que nos mova, devemos sempre ter 

presentes e a todos unir no desejo da prossecução destas infraestruturas, vitais para o 

nosso Concelho. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao próximo interveniente. 

 

André Antunes (BE) – Pretende assinalar algumas “gralhas” e falta de coerência de 

algumas siglas no documento apresentado pelo Presidente da CMB e gostava de saber 

mais sobre o novo sistema de senhas referido no documento. Sobre as redes sociais e o 

site refere uma insuficiente aproveitabilidade para a conveniente informação aos 

munícipes como atos dos TCB e as próprias reuniões desta Assembleia. Relativamente a 

instalações para movimentos associativos, pretende saber quantos casos há de 

cedência, se estas são definitivas ou temporárias e, nesse caso, por quanto tempo. 

Quanto a visitas internacionais, que experiências trocamos e o que aprendemos. Uma 

nota na parte social é a referência à Associação Humana que aparece nas notícias pelas 

suas práticas pouco claras. Finalmente a Quinta Braamcamp, hoje aqui muito falada, 

parece necessário a conclusão do Polis para ver como as coisas poderão evoluir. Disse. 
 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao Senhor Presidente para 

alguns esclarecimentos. 

 
Presidente da CMB – Começa por dizer que na AR existe um limite de questões que cada 

deputado pode colocar e embora não se escuse respostas, desta forma, poderemos ficar aqui até 

o Senhor Presidente da AM decidir encerrar os trabalhos.  

Esquadra da PSP – Vai continuar a tudo fazer para que esta se conclua com a máxima 

rapidez, mas devido a imensos fatores, parece que isso não será já possível no atual 

mandato, 2017, o que não impede o andamento dos trabalhos. 

Fidalguinhos - Há grande sensibilidade sobre o problema que está a ser estudado pelos 

dois municípios, quer na localização aqui analisada quer ainda outra que lhe parece mais 

premente, a saída para o concelho da Moita na Baixa da Banheira e se possível, ambas a 

ser intervencionadas.  

Quinta Braamcamp – Reafirma o que deixou muito claro: limpeza, moinho de maré e 

discussão pública para construir a estratégia. Se quiserem substituir a discussão pública 

15 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
pelo que pensa o Presidente, embora sabendo-o muito bem, diz que isso não é 

significativo. Portanto as ideias a concretizar são a limpeza do espaço e a reconstrução 

do moinho, com a preocupação de, até lá, não deixar degradar o existente. 

Terminal Multimodal – Dá os parabéns ao Deputado Vitor Nunes pela sua defesa em 

assuntos como este, estruturantes para o Barreiro e realça com agrado, a expressão 

“continuar a luta” dizendo que é com orgulho que vislumbra a sua veia Barreirense. Diz 

que é importante definir uma estratégia e não abdicar dela apresar das dificuldades. Quiz 

ainda partilhar a ideia, defendida junto dos parceiros com quem mais se tem dialogado, o 

Presidente da CML e a Presidente da CM Setúbal, de que é necessário olhar para a 

atividade portuária da AML e entende-la como uma grande plataforma portuária da 

Península de Setúbal. Mais do que um combate de Setúbal, do Barreiro, ou de Lisboa, é 

essencial estarmos juntos e acho que isso é possível. Este é o caminho e temos 

parceiros para o fazer.  

Polis – Há algum risco dos lotes não virem a ser todos construídos, já dissemos ao banco 

que o projeto não o é adequado para os tempos de hoje mas a eles cabe a decisão. 

Neste momento estamos a discutir prazos, garantias bancárias sobre as infraestruturas a 

fazer no local e o valor das obras a ser executadas. Estamos em acertos e a curto prazo 

podemos ter um acordo. 

Simarsul – A proposta da CMB, era reverter para a SIMARSUL numa pareceria 

Pública/Pública de 50/50 para cada parte, só em alta. Consideramos que em baixa deve 

ficar nos municípios, mas parece que assim não vai ter a aprovação do Governo. Mas 

não está fechada a negociação. De qualquer modo, o fato de haver uma reversão à atual 

situação já é muito positivo e nós iremos especificar mais esta matéria numa reunião 

extraordinária desta Assembleia, a marcar proximamente, para discutir isso melhor.  

Fala ainda sobre a enorme atividade socio cultural que tem o Barreiro (com 80 mil 

habitantes, claro incomparável a Lisboa que tem 2 Milhões). 

Quanto ao Hospital do Barreiro não devemos permitir que se faça dele um hospital de 

retaguarda, quaisquer um dos três hospitais Barreiro, Montijo e Almada deve ter serviços 

qualificados e referenciadores e é para isso que devemos trabalhar. 

Informa que reuniu com a Senhora Diretora da A.R.S.L.V.T. e que além de Palhais Coina 

falou-se sobre o Centro de Saúde do Alto do Seixalinho, sobre o qual não sabe se terá ou 

não concretização mas muito importante é que não houve fechar portas. 

Em resposta à Deputada Zélia disse que a informação escrita dos últimos 2 meses não é 

o plano estratégico, aí discute a estratégia para o concelho mas isso será para analisar 
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amanhã. Hoje foi só para complementar o documento escrito com mais alguma 

informação que entendeu partilhar. Disse.  
 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao próximo interveniente. 

 

Deputado Isidro Heitor: Em resposta ao Senhor Presidente diz que há muitas coisas que 

os unem, algumas estratégias que os podem dividir, mas o objetivo essencial é comum. 

Ao deputado da CDU, que afirmou que o Barreiro é um Concelho em movimento, 

responde que isso é evidente, de contrário estaria morto. Se percorrermos o País de 

Norte a Sul, independentemente da força política que os gere, todos os concelhos estão 

em movimento, incluindo aqueles onde há um decréscimo populacional. Aqui a questão 

principal são os indicadores e os resultados de uns, face aos outros. Se estamos ou não 

a melhorar refere que nomeadamente, na AML estamos no 17º lugar, apenas precedidos 

pela Moita. Diz que e o essencial é melhorar, não para ultrapassar outros mas, tão só, 

para ser melhor e parece-lhe que há bastante a fazer. 

Quanto à tão falada desindustrialização, o que se passou com a Indústria Química, etc., 

diz que à semelhança do que se passou no Barreiro também se passou pela Europa e 

mundo fora. Agora temos é que apontar um rumo para o futuro quando falamos em 

projetos estruturantes para o Barreiro, que podem ser sediados no concelho, temos que 

os justificar como necessários para a Região e para o País embora, egoisticamente 

falando, saibamos que os maiores beneficiados seremos nós mas, para os suportar em 

termos de financiamento público, tem que haver uma justificação mais ampla que não 

apenas a do concelho. 

Polo Ferroviário – Diz que no início dos anos 80 tinha mais de mil trabalhadores e hoje 

tem pouco mais de 60 pessoas. Que o Barreiro, foi a capital do diesel e tem “knowhow” 

nessa matéria, mas já tem pouca gente e não se têm formado mais. Tal como o Senhor 

Presidente referiu, a linha ferroviária eletrificada tem atualmente uma extensão 

incomparavelmente superior à de uns anos atrás que lhe confere outro significado e não 

é outra a capital em termos elétricos? Então deveríamos colocar a questão e avaliar o 

que é que nós temos que possamos fornecer a outros que o necessitem. É nesse sentido 

que temos de apontar.  

Quanto à entrada/saída do Terminal Rodo Ferro Fluvial do Barreiro que está em péssimo 

estado, e cujo assunto já foi abordado diversas vezes sem resultados, é necessário, de 

vez, independentemente de quem seja a responsabilidade, se proceda à reparação e 

limpeza daquela via com a máxima urgência, até pela má imagem que causa.  

17 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Quanto à campanha de sensibilização, efetuada pelo município, sobre higiene urbana, é 

um fato que não deu os resultados esperados, mas quando falha o papel sempre existe o 

regulamento e as coimas que às vezes é necessário aplicar em nome de um bem maior 

da comunidade em geral. 

Finalmente a situação das rotundas, algumas tão necessárias ao melhor ordenamento, 

também podem contribuir para melhor a imagem na cidade. Pergunta o que está previsto 

para o embelezamento das duas rotundas do Lavradio e da rotunda, em execução, junto 

ao Hospital e devido ao avançado da hora disse. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao próximo interveniente. 

 

Deputado Rui Ferrugem (CDU) – Diz que amanhã proceder-se-á à discussão dos 

documentos estruturantes no concreto mas no seu conteúdo está bem visível que têm 

definida uma estratégia de cidade, só não vê quem não quer. Era importante a consulta 

ao Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses e verificar, nos múltiplos quadros que 

apresenta a extensão daquela obra, como está o conjunto dos Municípios Portugueses. 

Apesar de não ter preocupações com o lugar que ocupamos no “ranking”, pois o que 

importa é saber se estamos, ou não, melhorando as necessidades dos nossos cidadãos, 

nomeadamente nas situações em que temos condições para o fazer como em dois casos 

hoje aqui referidos dos TCB e do Rio. 
 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao próximo interveniente. 

 

Deputado José Paleta (CDU) – Diz que, não vai encetar um diálogo com o Deputado Isidro 

Heitor devido ao avançado da hora e o local não ser o indicado mas, não pretende furtar-se a um 

debate filosófico e mais profundo quando este quiser. Refere que quando falou na Soflusa e no 

Polo Ferroviário, ao Deputado Heitor lhe pareceu que estaria a defender a EMEF e não é disso 

que se trata. O que defende é que as novas tecnologias e a revolução técnico-científica devem ser 

usadas ao serviço do homem, é ele quem dirige os robots e quando se fala de conhecimentos 

adquiridos pelos trabalhadores, é no sentido que deixam lá essas raízes, o seu conhecimento 

passa depois para as máquinas etc. mas não se pretende, de forma alguma, o regresso ao 

passado. Uma pessoa que defende um conceito produtivo igual aos anos 60 e não pretende que 

as coisas evoluam é retrograda e, no meu conceito político, isso é um pensamento reacionário. 

Ora a CDU defende a evolução da ciência e da tecnologia e que os resultados sejam colocados a 

favor das pessoas e não de apenas alguns fulanos que vão usufruir em detrimento de muitos. 

Quanto à questão dos “rankings” não deixa de focar que, a exemplo do Ex-Ministro Mário Lino 

quando afirmou perentoriamente que jamais a 3ª travessia do Tejo viria para o Barreiro, também 

18 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
outros, muitos outros, de forma mais dissimulada e em diversas ocasiões e circunstâncias, 

tomaram medidas discriminatórias para o nosso concelho e região. Essa assinalável descida no 

“ranking”, aqui assinalada, não ignoramos que advém, em parte, também destas circunstâncias e 

deste ser um dos concelhos que mais industrias e empregos perdeu, mas não vamos ficar nessa 

inevitabilidade e como acredito no ser humano, é ele que vai transformar a sociedade, acredito 

que os seres humanos no Barreiro têm capacidade de lutar por uma sociedade melhor e poder 

baixar vários pontos à nossa posição no tal ranking. Disse  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra ao próximo interveniente. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – Diz que o Barreiro está num ciclo de degradação que urge 

inverter e tal como já foi intenção do Senhor Presidente da CMB sugere um debate a nível de uma 

Comissão sobre águas e saneamento o que seria agradável a este executivo, em ano eleitoral. 

Disse que gostava de um trabalho mais profundo, talvez numa Assembleia Municipal, para discutir 

uma estratégia de desenvolvimento do município, o que vai muito para além do orçamento anual. 

Diz que deputados verdadeiros têm estas preocupações, embora prejudicial ao executivo em ano 

de eleições. Disse. 
 
Presidente da CMB – A 1ª rotunda do Lavradio (mais próxima da GALP) vai ter uma 

zona onde predomina o verde desde a rua da união envolvendo toda aquela área até à 

GALP. A 2ª rotunda vai ter um elemento escultórico dedicado ao salineiro com um arranjo 

na envolvente a lembrar o mesmo tema. O elemento escultórico, vandalizado, dedicado 

ao salineiro junto à escola de Álvaro Velho também se está a pensar arranjar. Na rotunda 

do hospital, embora não descartando a possibilidade de colocar algum elemento 

escultórico, por enquanto será o verde. Pensa-se avançar com mais algumas rotundas, 

nomeadamente junto ao LIDL de Santo André. O arranjo e limpeza do espaço junto ao 

Terminal Rodo Ferro Fluvial do Barreiro não é responsabilidade nossa mas temos estado 

a dialogar com a entidade competente (Os Transportes de Lisboa) no sentido de abreviar 

ali uma intervenção. Passando às questões aqui colocadas para discutir uma ideia sobre 

Barreiro digo o seguinte: Nunca nos negámos, ou negaremos, a qualquer que seja a 

discussão sobre o que for matéria mas não pretendeis que nos substituamos aos 

senhores deputados, não compete à Câmara, mas a vós, convocar esta Assembleia (ou 

em termos de combate politico, é como quiserem, eu estou no 12º ano de mandato e por 

isso até detenho conhecimento para fazer um discurso sobre economia circular mas de 

que adiantaria?), no que me diz respeito estou completamente à vontade para discutir 

sobre o que quer que seja com a plena convicção do trabalho feito e por isso, o debate só 

poderá ser beneficiador à força politica que aqui represento.  
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ENCERRAMENTO 
O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pelas 01 horas e 35 minutos 

do dia 25 de novembro de 2016 constando a gravação de áudio desta sessão, arquivada nos 

serviços da Assembleia Municipal. 

 

APROVAÇÃO DA ATA 
 

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

por MAIORIA em reunião Extraordinária, realizada no dia 16 janeiro 2017, vai ser assinada por 

mim, Maria do Carmo 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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