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ATA EM MINUTA 

N.º 3/17 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 1 de março de 2017 

(de continuação) 
 
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, no 

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

seguinte agenda: 

 
Ordem de Trabalhos 

 
2.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; 
 
3.PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 
 

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

 
 
3.3 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

INTERVENÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS 
ATÉ AO MONTANTE DE € 900.000,00 (NOVECENTOS MIL EUROS); 

 
3.4 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DA MOBILIDADE SUAVE E INTELIGENTE ATÉ AO 
MONTANTE DE € 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE EUROS); 

 
3.5 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2017. 
 

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

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

à ata. Não compareceu o Deputado Hugo Abade e o Deputado Ruben Manha. 

 

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. 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente, Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis Filipe Pimenta Ferreira, 
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Sofia Amaro Martins, Marcelo Correia de Sousa Moniz, Regina Célia Gonçalves Agostinho 

Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Joana Rita Falua Branco, Sónia Isabel Oliveira Lobo e 

Teresa A Veiga da Costa.  

 
Presidente da Mesa, procede à leitura dos pedidos de substituição, solicitados pelos 

Deputados Municipais ao abrigo do artigo 78º da Lei 169/99 de 18 de setembro, revista 

pela lei 5A/2002 de 11 de janeiro. 

 
CDU 

José António Batata, é substituído por Sílvia Baião; 

Jorge Espírito Santo, é substituído por Carlos Bucho; 

Rita Carvalho, é substituída por Alfredo Falcão;  

Mª Antonieta Oliveira, é substituída por Arlindo Costa; 

Ana Isabel Porfírio, é substituída por António Raposo. 

 
PS 

Zélia Silva, é substituída por Teresa Guerreiro; 

André Pinotes Batista, é substituído por António Couceiro Machado; 

Madalena Alves Pereira, é substituída por David Rodrigues; 

Carlos Guerreiro, é substituído por Filipa Pinto; 

 
PSD 

Hugo M Cruz, é substituído por Patrícia Ferreira; 

Vereador Bruno Vitorino, é substituído por Teresa Veiga da Costa. 

 
BE 

André Filipe S. Antunes é substituído por Manuel Flores Sabino. 

 
2. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA; 
Não havendo inscrições passa-se de imediato ao ponto 3. 
O Presidente da Assembleia Municipal, prossegue os trabalhos dando a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara para a intervenção escrita ao abrigo da al. c) do nº 2 do 

artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 
 
3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A ACTIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 25º Nº 2 ALÍNEA C) DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE 
SETEMBRO.  
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Senhor Presidente da Câmara Apresenta os seus cumprimentos ao Senhor Presidente 

da Assembleia, deputados municipais, jornalistas e trabalhadores da CMB, presentes. 

Prossegue dizendo que continua sempre, a falar e a ouvir as pessoas do concelho porque 

o considera fundamental no aprofundamento da Democracia, para conhecer e decidir 

melhor, para que estas pessoas tenham uma voz na Câmara e porque é uma forma de 

abrir a reflexões, a outras opiniões, outros ângulos de análise e uma forma de crescimento 

de cada um e de todos os que delas participam e que, entre muitas, pretende destacar: 

O conjunto de reflexões sobre o Terminal Multimodal do Barreiro e de ampliação da 

atividade portuária do Concelho; O início do debate sobre a Quinta do Braamcamp “que 

reflexão desenvolver com a população”; As Opções Participadas nas Freguesias 

continuarão até Junho ou Julho; O Dia “B” já em preparação terá a sua edição nos dias 19 

e 20 de Maio; Relativamente ao Terminal Multimodal todos conhecem que o Estudo de 

Impacto Ambiental foi entregue na APA, que no dia 22/02 decorreu a primeira reunião 

formal entre a APA e a APL e se o parecer da APA for aprovado, como esperamos, o 

Governo está em condições de pedir à APL que abra o Concurso Público internacional 

para o Terminal Multimodal do Barreiro. Aproveito para reafirmar que desejamos promover 

uma plataforma portuária logística industrial e tecnológica em conjunto com o território da 

Baía Tejo (cerca de 400ha) e assim criar mais atividade económica, mais desenvolvimento 

mais emprego e mais riqueza. Continuamos a defender que as soluções a encontrar têm 

que garantir a manutenção do corredor da 3ª Travessia, a manter, e se possível potenciar, 

as vistas do Barreiro e melhorar as acessibilidades ao Terminal e ao Concelho. O Novo 

Terminal do Barreiro deve dar um contributo para resolver o que resta dos passivos 

ambientais e ser uma alavanca para concretização do plano de urbanização da 

Quimiparque e áreas adjacentes, naturalmente, adaptado à dimensão da atividade 

portuária que estamos a preparar. É necessário que a CMB se mantenha, tal como até 

aqui, atenta e interventiva no que respeita aos Estudos de Acessibilidades a serem 

elaborados pela Empresa Infraestruturas de Portugal. No âmbito da procura de 

conhecimentos e experiências de outras realidades portuárias e logísticas internacionais 

estivemos em Liverpool e com o objetivo de promover o território da Baía Tejo e da 

atividade portuária estaremos, durante o mês de março, no MIPING, conjuntamente com 

as Câmaras Municipais de Almada e do Seixal, com a Baía Tejo e InvestLisboa. 

Estamos a preparar uma declaração conjunta com as Câmaras de Lisboa e Setúbal sobre 

a atividade portuária na Região. 
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Fundos Comunitários - Aprovadas as seguintes candidaturas ao parque da AML: 

- Escola nº 3 - 800.000 € a fundo perdido (fp), total da candidatura - 2 Milhões€;  
- Escola nº dos Fidalguinhos - 170.000 € (fp), total da candidatura - 330.000€; 
- Escola nº 8 - 100.000 € (fp), total da candidatura - 286.000€;  
- Moinho de Vento - 58.000€ (fp), total da candidatura - 195.000€; 
- Moinho de Maré Pequeno, valorização do sítio de Alburrica - 176.000€ (fp),  total da 

candidatura de 360.000€; 
- Está aprovado o PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) que integra 3 

intervenções significativas; O PARU (Plano de Ação e Regeneração Urbana) para a 
Quinta Braamcamp, no valor de 474.000€ (fp), num total de 950.000€. É quase certo que 
em 2017/2018 sejam aplicados, pelo menos, mais 600.000€. 

- O PAMUS (Plano de mobilidade urbana sustentável), para a rede ciclável e pedonal das 
zonas do concelho, da ligação ao Seixal e de um sistema inteligente de gestão de tráfego 
-1.100.000€ (fp), num total de 2.200.000€. 

- O PAICD (Plano de ação integrado para comunidades desfavorecidas), para zona do Alto 
do Seixalinho e Bairro da Câmara, para habitação, equipamento e espaço público, no 
valor de 803.000€ (fp), total da candidatura de 1.600.000€.  

- O POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) 
para as AUGI da Penalva e o subsistema da ETAR Autoeuropa, uma verba de 817.000€ 
a fundo perdido, total da candidatura de – 940.000€. 

- Aguardamos resposta a outras candidaturas, entra as quais para o saneamento 
doméstico das AUGI e outras zonas do Concelho e subsistema ETAR Brr/Moita no valor 
de 2.380.000€ (f.p)., total da candidatura 2.800.000€. Estas são as mais significativas. 

- Estamos a intervir na zona ribeirinha, nomeadamente na Quinta Braamcamp, com o 
Estudo de desenvolvimento e as primeiras operações de limpeza, que concretizaremos 
ainda em 2017 e com o início do processo para a recuperação do Moinho de Maré. 

- Na Rua do Clube Naval estamos a articular, com a APL, a concretização da obra. 
- Em Alburrica, com a recuperação do Moinho de Maré Pequeno, do Largo do Moinho 

Pequeno e dos seus acessos, um Moinho para o Séc. XXI, porta de entrada de zona de 
Alburrica, ação já adjudicada. 

- Recuperação do mecanismo de velas do Moinho de Vento Nascente, já adjudicada e 
preparamos o ajuste de um Estudo para o exterior dos Moinho de Vento de Alburrica. 

- Consolidaremos também as comportas do Moinho de Maré Grande e consolidaremos as 
ruínas do Moinho do Cabo. 

- Avançaremos com alguns percursos pedonais e novos apoios de praia. 
- Estamos em processo de classificação como interesse municipal do “Sítio de Alburrica“. 
- POLIS, estamos a formalizar o entendimento a que chegámos com o Banco Santander 

para posterior intervenção, na área, com o apoio deste Banco, admitindo que a obra 
possa avançar dentro de pouco tempo. 

Intervenções em espaço Público praticamente concluídos: 
- Praça São Francisco Xavier (estuda-se avançar 2ª fase nos arruamentos circulantes); 
- Rua 6 de Janeiro e Almirante Reis – Lavradio; 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

5 
 

- Intervenção na Praceta “Os Lusíadas”; 
- Escada da Praceta D. Miguel, na Verderena;  
Intervenções em espaço Público, a concluir muito em breve: 

- Almirante Reis, Barreiro; 
- Obra de Urbanização do Campo das Cordoarias (Fórum Barreiro); 
- Nova via Praça da Amizade para Largo Alexandre Herculano (Serão demolidos o antigo 

edifício da PSP e pequenos edifícios de instalações da CMB junto ao Jardim dos 
Franceses); 

- Está a finalizar-se a integração da primeira fase de 17 ilhas ecológicas, lançadas em 
2016 e vamos lançar novo procedimento para mais 19 ilhas, a colocar ainda em 2017; 

Intervenções em preparação: 
- O passeio e ciclovia na EM 510, está em fase de avaliação de propostas, com previsão 

de início da obra, talvez no fim deste mês; 
- As pavimentações dos 37 arruamentos a realizar em 2017, no valor de 600.000€, será 

em breve aberto o concurso; 
- Blocos Soure e de Canas de Senhorim, no Bairro Novo da CUF, estão em fase de 

avaliação de propostas;  
- Largo da Praceta Zamenhof, Parque Catarina Eufémia e Parque da Cidade vão sofrer 

intervenções, neste ultimo, ao nível do circuito de manutenção, na porta de entrada para 
a Rua da Paz e alargamento do parque infantil, entre outras. 

- No Lavradio, vão continuar as intervenções nos Loios e está em fase de avaliação o 
concurso para implementar na Rua D. José Cárcamo Lobo uma nova conduta de rede 
de abastecimento de água e saneamento bem como a repavimentação. 

- Está em preparação o concurso para execução de Rotunda na Rua Jornal Heraldo/ Rua 
Capitães de Abril; 

- A Baía Tejo já iniciou as obras na Rua da União com uma duração aproximada de 6 
meses. 

- A entrada Nascente da Baía Tejo, no Lavradio, e respetiva rotunda vão ter uma 
intervenção de requalificação de dimensão significativa. 

- Aguarda-se informação, da empresa responsável pelo projeto, para quando o inicio da 
segunda rotunda na Avenida do Bocage a qual vamos repavimentar a curto prazo. 

Intervenções nos Edifícios Camarários dos TCB e do Largo Alexandre Herculano: 
- A curto prazo terá inicio a obra de requalificação no edifício dos TCB, que deverá estar 

concluída em junho/julho e irá dar mais e melhores condições, quer aos trabalhadores, 
quer a quem contata os serviços aí instalados, sendo que, a mobilidade e a 
acessibilidade ficarão resolvidas; 

- Também os serviços sediados no Largo Alexandre Herculano terão melhorias 
significativas, após conclusão do acordo com a Baía Tejo, para ampliação do Espaço 
Memória onde se pretende instalar o arquivo municipal e, assim, possibilitar as obras 
necessárias, no R/C, para que aí passe a funcionar o atendimento público deste 
departamento e resolver, também aqui, as questões de mobilidade e de acessibilidade. 

- Com a verba disponível das garantias bancárias, estão a ser realizadas obras para 
ultrapassar algumas patologias no Mercado 1º de Maio. 
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- Continua a obra em edifícios de habitação social, nomeadamente: Quinta da Mina e 
Bairro Alves Redol. 

Intervenções nos Edifícios Escolares 
- Está adjudicada a obra na Escola nº 3 que vai agora para obter o visto do Tribunal de 

Contas e terá uma duração prevista de 10 meses. 
- Está aberto o Concurso para mais 4 salas de aulas na Escola dos Fidalguinhos. 
- Foi lançado o Concurso para a substituição de cobertura, janelas e novo telheiro na 

Escola nº 8 no Alto do Seixalinho. 
Em articulação com as várias Freguesias, estão em preparação obras para diversas 
escolas do Concelho, na pausa escolar do Verão. 
Vai proceder-se ao aumento do número de nichos e ossários no Cemitério de Vila Chã. 
A Câmara está a tentar ultrapassar questões formais, que possibilitem avançar com o 
Concurso Público para as obras no edifício do Café Barreiro, para as instalações da PSP. 
Na área da mobilidade, procura-se uma intervenção mais sistemática e requalificadora 
privilegiando a mobilidade suave e as acessibilidades a todos os cidadãos. Assim, as 
novas intervenções já terão piso diferenciador, para invisuais, junto às passadeiras onde o 
passeio também será rebaixado, a exemplo das Ruas 6 de Janeiro e Almirante Reis, no 
Lavradio. 
Prevê-se o aumento de ciclovias pelo concelho nomeadamente: na EM 510; Alburrica; 
Quinta do Braamcamp e a ligação pedonal e ciclável ao Seixal, entre outras. 
Está em preparação a execução de novas rotundas e um sistema de transporte cada vez 
mais articulado com outros aspetos de mobilidade como as TCBycle. 
No período em análise, decorreu por todo o Concelho uma rica e dinâmica ATIVIDADE 
LÚDICA, DESPORTIVA E CULTURAL PROMOVIDA PELA CMB e PARCERIA onde se destaca: 
- A 3ª Edição do Mês de Fotografia;  
- As comemorações de 13º aniversário do AMAC;  
- A Semana da Diferença; A Festas do Desporto;  
- O Barreiro rock;  
- Comemorações Natalícias de São Silvestre;  
- A ginjinha;  
- Concerto de Natal;  
- O Natal da CPCJ;  
- A Festa da UTIB; O Art-in-town;  
- Corta-mato Concelhio;  
- 15sena da Juventude (cada vez com maior diversidade e quantidade de iniciativas); 
-  A inauguração do Módulo de Atletismo; 
- Carnaval das Escolas (sobre o tema dos 80 anos de água pública no concelho); 
- O Mês do Teatro; 
- O dia da Mulher (com a realização das comemorações da igualdade de género); 
Outras comemorações e eventos: 
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- 60º anos dos TCB  cujo primeiro evento decorreu em 24 fevereiro e contou com a 
participação do Senhor Secretário de Estado dos Transportes, Prof. José Mendes, o qual 
procedeu à inauguração de 10 “TCBycles” e verificou a experiencia piloto de 
implementação de um novo sistema informático na paragem de autocarros, junto ao 
Parque Catarina Eufémia, cujo modelo iremos, paulatinamente, implementar pelo 
Concelho; 

- 80º Anos água pública – Barreiro, com uma reflexão no Espaço Memória dia 7 abril; 
- Dia 25 de Abril; 
- Dia do Bombeiro (6 de Maio); 
- Feira Pedagógica; 
- Maio, Mês da Dança; 
- Torneio de futebol de praia (13 e 14 de Maio); 
- Festival de Encontros; 
- Jogos de Futuro (Participação da CM Setúbal) início no Barreiro a 2 de junho;  
- Dia de Cidade (28 junho); 
- Festas do Barreiro (Agosto); 
Requalificação e admissão de trabalhadores nos TCB e CMB, temos concurso para 

reserva de recrutamento, de 10 motoristas nos TCB; Para a CBM foram admitidos em 

2015: 25 trabalhadores; 2016: 52 trabalhadores; 2017 já admitidos 6, está concurso aberto 

para mais 7 e prevê-se a abertura de mais concursos, para novas admissões. Também 

concretizámos algumas requalificações na carreira, de trabalhadores dos TCB e CMB para 

os quais se tem vindo a desenvolver um esforço mais sistemático na formação. 

No âmbito do Plano de Renovação da Frota, está a ser concretizada a aquisição de novas 

viaturas para melhorar as condições de trabalho na área operacional e foi aprovado a 

abertura de procedimento para a aquisição de 2 viaturas de recolha de resíduos urbanos. 

Fez-se a distribuição de Fardamento e de EPI (equipamento de proteção individual). 

Está-se a melhorar, significativamente, o sistema informático do Município. 

Em termos financeiros, comparado este período, com período homólogo do ano anterior, 

concluiu-se que a receita é superior em €942.000,00; Os cabimentos são inferiores em 

€155.000,00 e os pagamentos são superiores em €207.000,00. De momento, o pagamento 

a fornecedores, está a ser efetuado a 60 dias da data de fatura. Agredece. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a intervenção do Senhor Presidente da 

Câmara e dá a palavra ao próximo inscrito, Deputado Carlos Moreira. 

 

Deputado Carlos Moreira (CDU), cumprimenta os Senhores Presidentes da Assembleia e 

da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Deputados Municipais e demais assistência. 
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Prossegue a intervenção, na senda do que foi dito pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e congratula-se pela obra efetuada, nomeadamente na União de Freguesias 

ASSAV, pelas ações desenvolvidas mas também por aquelas que têm projeto e contam 

com a participação de todos (CMB, Junta e Populações). Dessas destaca: Blocos Soure e 

Canas de Senhorim; Escola nº 3; Futura Rotunda na Rua Jornal Heraldo com a Rua 

Capitães de Abril; Pavimentação de umas dezenas de arruamentos nesta U. Freguesias, 

durante este ano. Salienta o trabalho conjunto realizado pela U. Freguesias ASSAV e a 

CMB na requalificação do espaço público (Logradouros) frutuoso para as populações; o 

trabalho nas Escolas, realizado em conjunto (não só por ambas as autarquias como pelos 

seus trabalhadores) como é o caso dos passeios na Rua Teresa Borges, onde essa 

parceria foi muito importante e permitiu requalificar todo aquele espaço. Congratular-se 

ainda por algumas obras, particularmente o Módulo de Atletismo e a Praceta São 

Francisco Xavier e terminar dizendo que temos o tempo em que existe a Democracia 

Representativa, que significa eleger pelo voto quem serão os representantes de acordo 

com a lei, mas quanto a si dá ainda maior importância à Democracia Participativa. É que 

para todas as obras efetuadas e aqui referidas, tiveram a auscultação das populações com 

inúmeras reuniões, a fim de melhor adequar os projeto às necessidades das pessoas que 

participavam com a sua opinião. As Opções Participadas são o local indicado para todos, a 

cada momento, dizerem o que pensam e assim dar o seu contributo que, ao ser analisado 

e considerado, é de grande ajuda ao trabalho dos eleitos, daí a importância da Democracia 

Participativa, porque ninguém sabe tudo, a todo o momento, nem em nenhum momento. 

Disse. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a intervenção do Senhor Presidente da 

U. F ASSAV e dá a palavra ao próximo inscrito. 

 

Deputado António Couceiro Machado (PS), cumprimenta os Presidentes da Assembleia 

e da Câmara Municipal, Vereadores, Deputados, Membros da mesa, Jornalistas e demais 

assistência. Prossegue questionando o executivo para quando os arranjos exteriores do 

Centro de Saúde de Santo António que se arrastam há tanto e a população já merece. 

Outra questão é sobre higiene urbana, refere que os cartazes e demais medidas, 

implementadas pela CMB, têm sido inadequadas ou insuficientes para a falta de civismo 

que se verifica, que é cada vez maior por parte de algumas populações, daí que a situação 

está pior e ainda não teve resultados práticos. Sugere outras atuações, uma campanha 

mais dura para resolver a situação. Agradece. Disse. 
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Deputado Isidro Heitor (PS), apresenta cumprimentos ao Senhor Presidente da AM, ao 

Presidente e Vereadores da Câmara Municipal, aos Membros da mesa e Deputados 

Municipais, Jornalistas e demais assistência. Começa por agradecer o documento lido pelo 

Senhor Presidente da Câmara que complementa significativamente a informação escrita e 

responde a muitas das questões que tinha para colocar a respeito dos projetos financiados 

que aqui detalhou e portanto está esclarecido. De qualquer modo ainda há algumas 

questões que gostariam de colocar, nomeadamente, no último § da pág. 8, da informação 

escrita do Sr. Presidente é referido: “…captação de investimento que crie emprego … 

estabelecer parcerias…” na sequência do que vem sempre escrito nestes documentos 

pergunta ao Senhor Presidente se pode especificar quais os investimentos, empresas e 

empregos conseguidos para o concelho nestes últimos tempos, em termos práticos. 

Ligação pedonal e ciclável Barreiro/Seixal, da qual se fala há muito e não parece que ouviu 

hoje nada ao Senhor Presidente pretendia saber o ponto da situação desta candidatura. 

Foram assinaladas melhorias do sistema informático da CMB que saudamos, e bem, pelo 

essencial aos serviços prestados mas, queria deixar uma proposta ao Senhor Presidente 

da AM para que este Órgão também pudesse beneficiar da melhoria de condições 

informáticas aos Deputados, ou aos que vierem a estar no próximo mandato, dado que as 

atuais são muito más e é da mais elementar justiça proporcionar melhores meios de 

trabalho aos Deputados. 

Outra questão que não ouviu respondida e independente, das justificações apresentadas, 

saber se já é possível responder para quando se prevê concluída a Revisão do PDMB. 

Candidaturas, enumeradas exaustivamente, nada a perguntar mas gostaria de colocar 

algumas questões relacionadas com obras no espaço público, nomeadamente a 

intervenção na Rua Almirante Reis, Barreiro, que o Presidente referiu estar finalizada em 

Março, há imenso tempo que decorre esta obra e, embora sabendo que as coisas nem 

sempre são como queremos, isto é para todos, seja quem for a gerir, mas aconselha a 

Câmara a colocar uma placa informativa com as datas de inicio e de fim da obra, o custo 

total, o esforço financeiro do município e, no caso de haver candidatura, dizer qual. 

Cidadãos bem informados é meio caminho andado para que estes se sintam melhor 

realizados nos sítios onde residem. Isto é o que verifica em muitos municípios, por este 

País fora, onde passa. Assim que se inicia uma obra é logo colocado no local uma placa 

informativa com toda esta informação. 

Obras no Terminal, volta a recolocar mais uma vez a questão da reparação urgente. 
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Independentemente de quem seja a responsabilidade pela sua execução, aquele espaço 

está cada vez pior o que é péssimo para quem lá passa quer com o seu veículo particular 

quer para os veículos dos TCB e para a imagem do Concelho. Refere que há uns anos 

alguém escreveu, num paredão de barragem em derrocada, palavra que não repete, mas 

apetecia, pelo menos dizer: Faça-se! … E Faça-se! 

Ruas com intervenção recente, é um tema caro e que o preocupa daí assinalar o estado 

dos passeios e passadeiras que, quando chove, há grande dificuldade de aí circular.  

No Mercado 1º de Maio, com as obras a decorrer, alerta mais uma vez para os sistemas 

de ar condicionado e refrigeração porque efetivamente não estão em boas condições e 

causam transtorno aos moradores da zona. 

Rotunda do Lavradio, a do monumento ao 25 de Abril, parece que também merece uma 

intervenção rápida e se não há ideias para mais poderá deitar-se ali alguma terra e colocar 

umas flores para embelezar um pouco aquele espaço que é uma porta de entrada e está 

degradante, em nada valorizando a imagem do Concelho, merece uma intervenção rápida. 

Quinta do Braamcamp, tal como diz na informação escrita “A Qta do Braamcamp é finalmente nossa” 

pergunta se já se têm ouvido as populações, se o Senhor Presidente já tem ideia do que 

se perspetiva para aquele espaço. 

Higiene urbana, deixa o alerta às Juntas de Freguesia sobre a situação tão importante da 

limpeza do espaço público dizendo que é necessária uma posição concertada sobre esta 

matéria e considera preocupante o estado de degradação de algumas artérias do 

Concelho referindo que, por vezes, os funcionários passam com os carros e ao lado dos 

prédios a limpeza não é feita, o que leva os moradores da zona a protestar. Disse. 

 
Deputado Rui Ferrugem (CDU), cumprimenta todos os presentes e diz que a sua 

intervenção é mais uma proposta motivada pelas anteriores intervenções pois no seu 

percurso político já acompanhou o trabalho de vários Presidentes de Câmara e, no se 

entender, não viu informação escrita tão completa e detalhada como a que atualmente os 

deputados municipais recebem, num vasto conjunto de documentos. Considera que todos 

os munícipes deveriam, igualmente, ter acesso a essa partilha de informação, tão 

importante. Assim, propõe que esse documento escrito seja publicada no “site” do 

município. Disse. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), cumprimenta o Senhor Presidente da Assembleia, 

Presidente e Vereadores da Câmara Municipal, Membros da mesa e colegas Deputados 

Municipais, Jornalistas e demais assistência. Agradece a apresentação do documento, 
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pelo Senhor Presidente da Câmara, que considerou complementar bem a informação 

escrita, sobre a atividade do município nestes últimos tempos que, por razões mais ou 

menos óbvias, foi deixada para fim de mandato, em detrimento da qualidade de vida dos 

cidadãos do Barreiro nos últimos 3 anos, para agora assinalar. Ainda assim, saúda a obra 

efetuada dizendo que é melhor tarde do que nunca. 

Segurança: das preocupações que lhe têm sido transmitidas pela população, já debatidas 

em sede de reunião de Câmara pergunta o que se projeta fazer relativamente à instalação 

de videovigilância em locais “chave” do concelho incluindo os autocarros dos TCB, tudo 

naturalmente validados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e até que ponto o 

executivo de pensa desenvolver o Estudo que foi aqui deliberado realizar, julgo que por 

unanimidade, relativamente à criação de uma Policia Municipal. 

Investimentos: que necessidades estão programadas para substituição nas redes de 

infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, para os próximos 4 anos 

(mandato), se existe alguma estimativa projetada dessas necessidades financeiras. 

Limpeza: o que está projetado para as ditas “hortas” urbanas que, efetivamente, são 

espaços tomados de assalto pelos munícipes e estão sujas e degradadas, portanto que 

iniciativas de limpeza, destas zonas, e garantia em termos de saúde e segurança que são 

motivo de preocupação dos residentes nas imediações, nomeadamente na zona dos 

Fidalguinhos onde recentemente “in loco” constataram uma situação.  

Investimento: dado que a informação escrita nesta parte é omissa, gostaria de saber que 

políticas ativas estão a ser desenvolvidas, pelo executivo, para captação do investimento 

privado no Concelho. 

Nova Esquadra da PSP: ficou pouco esclarecido e sente-se cada vez mais receoso sobre 

o avanço deste projeto. 

 Novo aeroporto de Lisboa: qual a posição do Município, e do Senhor Presidente, quanto à 

opção Portela sendo (+ 1) no Montijo e ouviu-se aqui anteriormente muito crítico quanto a 

esta opção de aeroporto e no entanto, somos agora confrontados com esta via simpática 

pedonal e ciclável para o Seixal sem saber o que vai acontecer à ligação rodoviária, ou 

seja, saber se não se está a trocar o essencial por uma coisa mais pequenina. Se isso não 

significa fazer exatamente o oposto quanto a infraestruturas aeroportuárias. 

Apoios Governamentais: nomeadamente para o SNS sobre o qual se houve cada vez mais 

queixas, apesar das Comissões de Utentes curiosamente terem desaparecido, quias os 

apoios ou contribuições do Governo para o Barreiro, termos de infraestruturas estratégicas 

concretas de segurança de saúde, e aos TCB. 
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Deputado Ricardo Rosado (PS), apresenta cumprimentos aos Senhores Presidentes da 

A.M. e da Câmara, Vereadores, Deputados e restantes presentes, aqui e em casa. Na sua 

intervenção, baseada nas palavras de anteriores intervenientes relativamente à 

apresentação do Senhor Presidente da Câmara que registou como importante, mas um 

aspeto particular foi o do conceito de participação, que revela como importante e considera 

que só é devidamente capacitada e plena se promover de forma conexa alguns conceitos 

como transparência e pluralidade de opinião. Sem dar demasiado valor a rankings, que 

isoladamente valem o que valem e só fazem sentido numa perspetiva enquadradora, 

refere a publicação recente de um ranking sobre transparência, promovido pela 

Associação Cívica Transparência e Integridade, mas é curioso que em 76 indicadores e 

categorias predominantemente do domínio económico e financeiro sobre informação 

disponibilizada aos munícipes, em geral, o Barreiro estava cotado no lugar 177 e se 

oferecia algum comentário ao Senhor Presidente sobretudo quando, na península de 

Setúbal, vê Grândola na posição 34, Palmela na posição 73, Sines na posição 92, outros 

Concelhos do Arco Ribeirinho, maioritariamente a meio da tabela e, por fim, Setúbal, no 

último lugar - 258. 

Depois algumas notas de destaque como seja, saudar, na pessoa dos trabalhadores, os 60 

anos dos TCB. 

Relativamente ao incêndio ocorrido na fábrica da SAPEC, de que forma o Concelho 

acompanhou, através dos seus elementos da Proteção Civil, eventuais impactos sobretudo 

no âmbito da Saúde Pública, para o município do Barreiro, porque queria lançar o repto ao 

Presidente que aliviasse o nervosismo do colega Deputado Vitor Nunes (PSD), nas 

questões que colocou nomeadamente a inexistência das Comissões de Utentes, que não é 

verdade, quer até informar que promovido pela Comissão de Utentes pelo Direito à Saúde 

em conjunto com algumas Autarquias irá ter lugar uma marcha, no sábado 4 de março 

pelas 10.00h que motivos familiares o impedem de participar mas que forma tem 

acompanhado a questão do médico de família que nos Cuidados de Saúde, o Barreiro 

registou uma evolução bastante positiva, sendo que no Arco Ribeirinho, neste momento 

cerca de 10.000 utentes não têm médico de família, segundos dados da ACSS de 2016. 

A CDU que faz como suas bandeiras (reconhece que legitimas) a questão da precariedade e 

da contratação coletiva e curiosamente, no conjunto de documentos da informação escrita, 

há um valor razoável (cerca de 40% do Orçamento) destinado à aquisição de serviços e 

pergunta especificamente a que se destina. O PS poderá compreender se estiverem em 

referencia trabalhos de elevado grau de diferenciação e especialidade ou que exijam um 

conjunto de recursos, como maquinaria pesada, por outro lado faz alguma confusão ao PS 
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que, para questões quase de quotidiano como a manutenção do espaço publico, se faça 

depender um valor tão significativo do Orçamento do Município. 

Por último, sem querer especular ou fazer associações eleitorais a timings como outros 

fizeram, queria dizer quanto ao conjunto de obras referidas, todas muito importantes, lança 

o repto para as questões de mobilidade e acessibilidade nas ruas, passadeiras e passeios 

mas também nos espaços públicos e nos edifícios de atendimento do Município porque 

isso efetiva uma sociedade participativa e só o consegue ser quando houver, generalizada, 

uma questão de inclusão, nomeadamente daqueles que estão em condições de maior 

debilidade por menor mobilidade e acessibilidade. Disse. 

 

Deputado Carlos Moreira (CDU), regista a preocupação do Deputado Vitor Nunes (PSD) 

com o SNS e as Comissões de Utentes dizendo que estas estão bem vivas e 

recomendam-se e tem feito o seu trabalho. Endereça um convite geral, à participação 

numa manifestação promovida pelas Autarquias e Comissões de Utentes, dia 04/03/2017 

pelas 10.00h, proveniente do Centro de Saúde da Baixa da Banheira para a Hospital do 

Barreiro, pela reivindicação à saúde, como serviço público, pela reversão das valências 

retiradas ao Hospital do Barreiro, pela integração de mais médicos, mais enfermeiros e 

profissionais de saúde e melhores condições de trabalho e de saúde aos doentes. 

Quanto à obra feita durante o mandato, no âmbito da descentralização, sendo algumas 

com a parceria da Câmara, só para esclarecer certas dúvidas quanto aos “timings 

eleitoralistas” diz que as mais recentes, Módulo de Atletismo e Requalificação do Brº 

Alfredo da Silva, ocorreram em 2016 e de seguida elenca várias obras de 2015 como: A 

Rua João Prates; Escola nº 4; Requalificação do Logradouro da Avenida da Liberdade; 

Requalificação do Parque da Avenida da Liberdade; Requalificação do passeio da Avenida 

da Liberdade junto à Misericórdia; Requalificação do Espaço junto às Instalações da PT 

traseiras da Rua Teresa Borges; Requalificação dos passeios junto à Escola dos 

Casquilhos; Requalificação dos novos passeios da Avenida Escola de Fuzileiros Navais e 

da Rua Capitães de Abril. 

As restantes executadas em 2016, podem ser consideradas próximo do calendário 

eleitoral, que ocorre no final de 2017, opto por não referir. 

Quanto ao Deputado Rosado registar uma evolução “bastante positiva” com cerca de 

10.000 utentes sem médico de família, que corresponde a 12,5% diz que, no seu entender, 

“positivo” era uma taxa ZERO todo o resto é negativo. Transportando essa % a esta 

Assembleia (de 40 pessoas) diria que 5 não tinham médico de família o que é muito mau e 

para melhorar as condições de saúde no Barreiro é necessária a construção do Centro de 
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Saúde do Alto do Seixalinho, no espaço já cedido para o efeito pela CMB, que o Governo 

olhe para esta população de 20.000 habitantes sem Centro de Saúde que para obter estes 

cuidados se desloca para Santo André o que leva a que estes habitantes tenham de ser 

deslocados para o Centro de Santo António. É urgente por fim a tal situação, por isso a 

urgência do Centro de Saúde no Alto do Seixalinho. 

 

Deputado José Paleta (CDU), Apresenta cumprimentos a todos os presentes. Referindo a 

matérias importantes tratadas na reunião anterior, diz que hoje também estão em 

apreciação pontos muito importantes, a começar pelas matérias que constam da 

informação escrita do Senhor Presidente como a 3ª Travessia, novo Aeroporto, Terminal 

Multimodal, enfim, coisas estruturantes para o Concelho. É compreensível que se 

pretendam debater as obras da nossa terra como as da Rua Almirante Reis, onde mora, 

mas parece que há quem esteja mais preocupado com a sua finalização. É natural que as 

pessoas se preocupem com as obras da terra onde habitam mas não se deve correr o 

risco de deixar para 2º plano coisas estruturantes para o Barreiro como as referidas. 

Começando pelo Terminal Multimodal diz que não tem ilusões quanto à unanimidade nesta 

matéria. Porém está preocupado porque, numa reunião realizada pela CMB, com a 

participação de entidades relevantes nessa matéria, um conjunto de intervenções, de 

destacadas figuras públicas do PS, colocaram em causa o Terminal de Contentores. Não 

em representação do Partido mas, mesmo a nível pessoal, como ex-eleitos desta Casa se 

o Partido Socialista está efetivamente interessado neste projeto, seria bom vir a publico 

demarcar-se desta opinião ou então esclarecer se os incomoda a retirada das vistas de 

Lisboa e de Vila Franca, para que definitivamente se saiba quem está ou não a favor do 

Terminal. Novo Aeroporto, também aqui surgiu mais um dado novo que é a longínqua 

possibilidade dos terrenos ficarem submersos, devido ao aquecimento global. Para não 

estar a “queimar” tempo e tendo em conta a votação apurada na reunião de 22/02/2017, 

que é posição oficial desta Assembleia, a decisão foi de rejeitar a proposta do novo 

Aeroporto na Base nº 6 do Montijo e aprovar a proposta para um novo Aeroporto no 

Campo de tiro de Alcochete, por votação maioritária. 

A questão central do Barreiro é a criação de empregos e correndo do risco de me repetir, 

mas temos que manter os referenciais, este, é dos concelhos que mais emprego perdeu e 

cujo setor produtivo foi mais afetado, portanto, não é só com a boa vontade dos seus 

eleitos, Presidente da Câmara, da Assembleia Municipal, das Juntas Freguesia ou 

Vereadores, é importantíssimo mas não basta. O que estes podem e tem feito, e bem, 

nesse sentido, é onde quer que se vislumbre uma oportunidade, será para aí que vão 
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apontar baterias. Da referência feita ao último § da pág. 8, na informação do Senhor 

Presidente, em pretender que especificasse quantos empregos criou, entende que é uma 

questão de fundo em relação a conceções que diferenciam a CDU diferenciam o PS e 

diferenciam o PSD. Ou seja a conceção de que as Câmaras é que criam empregos e 

devem dar dinheiro aos empresários para o desenvolvimento económico, como 

anualmente o PSD vem solicitar, mais verbas para os empresários. A posição deste 

executivo está bem explicita no referido parágrafo que passa a ler e se transcreve: 

“E porque aposta na captação de investimentos que criem emprego e a promoção económica do concelho, são 
pilares fundamentais para o desenvolvimento do nosso concelho, participámos em ações, desenvolvemos 
contactos, procurámos estabelecer parcerias e manter informado o tecido económico concelhio, atendendo, 
apoiando e encaminhando os empreendedores e empresários que nos procuraram, no sentido de desenvolver 
ou materializar os seus negócios. “ 

Diz que isto é o que a Câmara pode e deve fazer, não lhe cabe dar dinheiro aos 

empresários ou criar-lhes os empreendimentos. Alguns talvez possam entender assim e 

eventualmente, na géneses das transferências de competências para o Poder Locar, se 

pretenda encarregar os municípios de competências que não lhe conferem por isso 

entende que continuar o debate e essencial estar bem alerta.  

Argumenta que o deputado do PSD quando intervém questiona sempre a resolução de 

situações relacionadas com o Ensino, a Saúde ou a Segurança Social mas repete que tudo 

isso são competências do poder Central. 

Ainda a informação escrita do Senhor Presidente, com tanta informação, 60 páginas de 

referência em todos os domínios: atividade económica, democracia participada, ação 

social, obra, etc. expressa em gráficos, mapas e tabelas, finalizada pela intervenção que 

aqui complementou com detalhe custos e comparticipações de todos os projetos 

financiados e, ainda assim, há a necessidade de colocar questões sobre coisas que não 

contém. Pergunta se é para disfarçar que afinal há muita obra feita? 

Tendo em conta a abordagem ao calendário eleitoral, desacreditada pelo Deputado Carlos 

Moreira, só quer registar que esse calendário deixa a oposição baralhada nas suas 

afirmações (se há obra é porque há eleições, se não se faz obra é porque não se faz nada 

e quando se faz algo, não pode haver atrasos para não terminar próximo de atos 

eleitorais). Termina saudando a Câmara e as Juntas pelo trabalho e obra feita os quais 

apoia, defende e muito se orgulha. Disse. 

 

Deputado Rui Ferrugem (CDU), o calendário eleitoral é uma referência cíclica, mas tendo 

já obtido resposta de alguns Deputados CDU quer referir que quando aqui propôs que a 

informação escrita, do Senhor Presidente, fosse publicada no “site” do município, 
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acrescenta que deveriam ser as informações escritas de todo o mandato, pois nestes 

documentos verifica-se que não há obra feita só no último ano do mandato; que o plano de 

pavimentações não começou agora; que o esforço em relação aos TBC não começou 

ontem e de vez em quando é bom relembrar a história de momentos dramáticos da vida 

dos TCB. Recorda uma época muito difícil do Barreiro Democrático (a seguir ao 25 de abri 

de 74) que para gerir e suprir tantas faltas não havia sequer verba para adquirir o 

combustível e, um Senho Presidente de Câmara, de seu nome Helder Madeira, veio para a 

rua, com o restante executivo, fazer uma coleta comprar gasóleo e manter os autocarros a 

circular. Mas isso, quem vem ocupando determinados lugares até por vezes se esquece de 

posições que deputados, colegas seus, tiveram nesta Assembleia em defesa dos TCB. 

Sim, não é só a compra dos 60 autocarros, é tudo isso que também faz parte da gestão 

dos TCB. Dessa gestão que muito se honra, ao contrário do que se constatou na última 

reunião, aquando da votação da saudação pelos 60 anos e tomaram posições de que se 

envergonhou. E voltando a essa proposta, diz que se orgulha da votação unanime para a 

referida aquisição das 60 viaturas mas repara que ela só foi aconteceu porque todos 

sabem que saiu de apoios europeus a possibilidade de concorrer com valores que não 

implicariam o avolumar a divida municipal. E questiona se essa oportunidade que não se 

manifestou há 4 anos, mas agora, também será calendário eleitoral. Também quando se 

fez o plano sobre a questão das águas, de responsabilidade da Engª Sofia Martins, e foi 

discutido com grande pormenor e interesse, toda a situação apresentada sobre esse plano 

não foi a 2 dias das eleições. Portanto, seria razoável verificar nas informações escritas, 

relendo-as, o muito que foi feito. Há muita coisa por fazer, sempre haverá que melhorar e 

algumas até aqui chamadas à atenção, e bem, pelos Senhores Deputados Municipais. 

Agora, dizer que nunca se fez nada durante o mandato, à espera do último ano das 

eleições, é de um basismo atroz. Quanto às questões colocadas pelo Deputado Ricardo 

Rosado, diz que na prestação de serviços como convém esclarecer, na última folha desta 

informação escrita, a mais importante delas é a das refeições escolares para 22 meses. 

Portanto, ciclicamente aproveitando as economias de escala, por vezes acontecem estes 

valores, mas será para quase 2 anos. Quanto às questões de desenvolvimento económico 

também já faladas pelo Deputado Paleta, quer acrescentar algo no âmbito do seu 

conhecimento profissional. A trabalhar na APL, do conjunto de reuniões ocorrido no 

Barreiro com a presença desta entidade, esteve presente em 3: Uma para os eleitos; outra 

na Baía Tejo, fundamentalmente para as empresas ali sediadas, mas não só; outra aberta 

à população em geral onde, tal como o Deputado Paleta referiu, lhe causou alguma 

estranheza a intervenção de certos elementos, ex-colegas deputados pelo PS. Sem fazer 
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juízo de valor, mas porque quando se fala em participação, nos eventos promovidos pela 

Câmara, sempre que possível está presente e salvo raras exceções, como o Deputado 

Isidro, a maioria dos Deputados da oposição prima pela ausência e por vezes vem falar, na 

AM, de coisas que não sabe, o que considera triste quando se fala em partilha e 

participação. Depois refere o seu particular interesse na reunião com a população onde, 

contrariamente às anteriores, nem falou porque queria ouvir. Ouvir a opinião da população, 

com ou sem conhecimento, as suas preocupações e o que pensam e não viu o mesmo 

interesse, por parte de outros deputados. Dizendo que a maioria das intervenções, 

independentemente da exposição técnica que foi feita, as pessoas queria emprego, queria 

trabalho e portanto querem este projeto para o Barreiro, mas não é a CMB que toma essa 

decisão e tal, como se sabe pela Senhora Presidente da APL, a decisão vai ser sem 

investimento público. Portanto é preciso haver interessados, e há, alguns ligados ao 

transporte de contentores como é a MAERSK que até já esteve no Barreiro em reuniões e 

verificações. 

Refere o visível interesse da população nas perguntas interessantes que fizeram como a 

relação com o novo aeroporto ou quais as influências no concelho do Seixal, o que levou a 

Presidente da APL a dizer que o Seixal está mais interessado na futura ponte rodoviária 

para o Seixal, tal como está o Barreiro, mas esta, não choca nem colide, em questões da 

mobilidade com a ponte ciclável, como se ouviu aqui certas intervenções esquecendo o 

que está escrito para trás, mas na intervenção do Senhor Presidente foi explicado para que 

serve e não é uma coisa de agora. Sugere que voltem a ler anteriores informações escritas 

para relembrar o que lá está escrito dizendo que não são documentos em branco e ter 

algum decoro em “brincar” com a memória e o que está escrito. Disse. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS), respondendo à intervenção do Deputado José Paleta diz que 

o PS não anda à “porrada” em ninguém e se fosse poder na CMB e apresentasse um 

trabalho escrito idêntico a este, em apreço, não sabe qual seria a oposição da CDU num 

mandato do PS e em democracia é assim, é natural. 

Refuta as acusações de que o PS se tenha aqui referido ao calendário eleitoral mas regista 

que leu e vê a atual Vice-Presidente da Câmara, candidata pela CDU nas próximas 

eleições, que acompanha e mostra obra a pessoas da CDU e comunicação social e 

pergunta se isso não é estar em campanha eleitoral, o que aceita como natural, porque é a 

democracia a funcionar, não fala mas regista como é evidente. 

Sobre questões estruturantes, diz que o PS tem uma posição clara, nomeadamente, o 

terminal de contentores e que é importante ter falado nisso porque recentemente esteve a 
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ler atas, do início do ano, onde se falava no porto de águas profundas que lhe deixava 

muitas reservas, os 18 metros de canal. Felizmente o caminho está a aproximar-se do que 

se entende correto e a Presidente da APL vem agora dizer que não pode ser, que é muito, 

que o canal deverá ficar com 14 metros, número que considera normal e razoável e, há 

muito tempo apontado pelo seu Partido. Portanto considera que têm uma posição clara. No 

entanto, regista que é justo que existam pessoas, deste ou de outros partidos políticos, que 

coloquem determinado tipo de questões quer seja sobre o Terminal, o Aeroporto ou outro, 

sem levantar “fantasmas” sobre o assunto porque o PS tem uma posição bastante clara 

em relação aos documentos aprovados nesta Assembleia, quer seja sobre o Terminal, o 

Aeroporto e até Alta Velocidade e não vale a pena reabrir esses “dossiers”. Termina 

referindo que o PS defende, com todos os defeitos e qualidades, a integração do País na 

E.U., e contabilizando o custo de todas as obras qual o esforço dos cidadãos portugueses 

não fossem os fundos comunitários, pergunta onde se arranjaria dinheiro para as 

concretizar assinalando que a CDU sempre foi contra a integração. Disse. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), agradece a intervenção do Deputado Rui Ferrugem, como 

sempre clarividente nas suas observações apresar de um pouco excessivo porque tem de 

reconhecer que os deputados, de outros partidos, têm o direito a ter as suas ideias, de 

fazer as suas observações, juízos e criticas quando assim o entendem, ao executivo 

municipal que apoia, o que lhe fica muito bem enquanto membro desta Assembleia mas 

diz que deve haver limites nas observações que são feitas. 

Cita o exemplo do terminal de contentores onde o Grupo Municipal do PSD, apenas com 2 

elementos, tem feito o esforço de estar presente nas várias iniciativas possiveis, nas 

Comissões Permanentes e em várias outras reuniões, algumas que o Deputado Rui 

Ferrugem não pode estar presente. A iniciativa do terminal de contentores foi num Governo 

PSD/CDS e portanto apesar de às vezes não estarem presentes, sempre debateram, com 

a Presidente da APL, mantendo-se informados sobre estas matérias, nas quais estão 

bastante interessados e termina dizendo que, apresar de apreciar muito as intervenções 

dos Deputados Rui Ferrugem e José Paleta, gostaria de ouvir o Senhor Presidente da 

Câmara. Disse. 

 

Deputado José Paleta (CDU), como comunista não considera a possibilidade de colocar 

“calendários eleitorais” acima do interesse coletivo das pessoas, contrariando a máxima de 

que as eleições não contam, diz que contam, e muito, é uma grande batalha que se trava 

em cada eleição mas não admitiria estar num partido que colocasse o calendário eleitoral 
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acima do interesse das pessoas ou traísse os trabalhadores. Agora está no Barreiro, onde 

a CDU tem tido grande expressão eleitoral, mas já esteve noutras localidades onde era 

diferente e nunca, por mais um voto, o seu partido irá trair os interesses de classe (povo e 

trabalhadores), que é a razão da sua existência, nem que caísse como grupo municipal, 

ainda assim, não cairá toda a estrutura orgânica e os restantes que com a CDU tomam 

posições conjuntas. 

A este propósito, acredita na sinceridade do Deputado Isidro Heitor (PS) e outros, com 

quem mantém ótimos relacionamentos de troca de ideias e não duvida das suas posições 

mas, estes mesmos têm dito que no PS são contra o centralismo democrático. Na prática, 

não há uma orientação única, o partido acorda uma decisão mas cada um é livre de votar 

como quiser e, assim sendo, tem grande receio pelo Terminal de Contentores porque, o 

Grupo Municipal do PS pode ter uma posição mas outros elementos do mesmo partido 

terem outra logo, os esclarecimentos deste deputado em nada o descansaram. 

Em resposta à pergunta onde se arranjaria dinheiro para concretizar tanta obra se não 

estivéssemos na EU responde que, atualmente, esta mesma está sendo posta em causa, 

mas se não tivéssemos aderido, eventualmente o País poderia manter o setor produtivo, 

negociar com outros países, ter moeda própria, independência nacional, soberania. 

Considera-se internacionalista, a favor de todos os povos, mas a soberania não se vende e 

constata que muita obra feita não foi para o benefício do País mas para melhor escoarem 

os seus produtos ou mais beneficiar do clima e demais prazeres deste País em desfavor 

do setor produtivo, que desmantelaram completamente e agora dizerem que o Português é 

imprestável. Isto é cada vez mais constatado por muitos, não é só pela CDU. Disse. 

 

O Deputado Isidro Heitor (PS), só para esclarecer definitivamente o Deputado José Paleta 

e os demais diz que o PS é a favor do Terminal de Contentores no Barreiro. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, vai tentar responder ao maior número de questões para 

as quais tenha resposta e começando pela democracia participada, que muito valoriza, 

reconhece que existem diferenças de opinião mas, no seu entender, é um elemento central 

da gestão que pratica há vários anos com o conceito próprio que é também o do seu 

partido. Não confunde participação com transparência, sabendo que não há participação 

sem informação mas não acompanha este conceito de transparência tal como aqui foi 

posto, concretizando que vai buscar uma avaliação feita à base de “sites” para dizer que a 

Câmara está no lugar 177, o que não é completamente mau pios está no meio da tabela. 

Diz que também avalia tudo procura ter em conta todas as avaliações mas, uma 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

20 
 

associação cívica que faz a avaliação ao trabalho da Câmara a partir do que se publica no 

”site” do município, sem ter em conta outros aspetos da nossa vida pública para concluir 

que estamos no lugar 177, alguma vai estar em 1º e uma outra vai estar em ultimo. 

Constatando que há imensas diferenças de opinião entre cada um a nível politico, 

ideológico, comportamental, a própria maneira de ser ou de intervir na vida politica… mas 

não o podem acusar de por em causa a pluralidade de opinião. 

Arranjos no Centro de Saúde de Stº António tem sido solicitados, ao Governo do PS, mas 

ainda não foi possível colaboração, por isso lança um apelo aos Deputados Municipais 

para que se solidarizem com esta ação no sentido de ajudar a concretizar este pedido. 

Contudo, a parte da frente será feita, com ou sem as ajudas que tinham prometido para 

janeiro, depois adiadas para fevereiro e agora vamos ver se arrancam em março. 

Higiene urbana, no que refere a campanhas de sensibilização diz que são mesmo assim, 

trata-se de alterar hábitos comportamentais e ainda não está a 1/3 do seu caminho. Há 

que insistir, persistir e talvez começar pelos mais novos, crianças e jovens que depois dará 

frutos certamente, à semelhança da campanha de separação do lixo doméstico, 

inicialmente quase ninguém separava e agora verifica-se um comportamento muito 

diferente na maioria da população, mas levou o seu tempo, portanto vale a pena é preciso 

é não desistir. 

Ligação pedonal e ciclável para o Seixal já o disse na sua informação mas pode repetir, até 

com mais alguns pormenores, que esta via não põe em causa a possibilidade de 

futuramente haver Metro Sul do Tejo e a ligação rodoviária (esta mis no sentido se Stº 

André), portanto não se trata de priorizar mas de fazer uma obra que, ambos os concelhos, 

tem capacidade económica de concretizar, custará cerca de 1% da rodoviária, essa sim 

incomportável para os municípios e como se sabe não é da sua competência. O se pode 

fazer neste sentido é insistir, propor, dialogar e construir junto do Governo soluções para a 

sua concretização, é o que a Câmara tem feito, diria que quase todos os dias. Apesar de 

muitas reuniões com o Governo, Infraestruturas de Portuga e Entidades Privadas dizer 

outra coisa que não sejam as imensas horas, centenas, que temos disposto a esta 

questão. 

Mais e melhores condições informáticas à Assembleia e seus Deputados, tal como disse o 

Senhor Deputado Isidro Heitor, no próximo mandato, cá estarão os mesmos ou outros 

Deputados para construir esta solução junto da Câmara. 

Sobre o PDMB, diz que é um processo normal, lento como são estes processos e o que os 

Senhores Deputados falam é verdade, mas pede-lhes que reparem como estão os 

restantes PDM da região e politicamente parece pouco sensato aprovar o PDMB nesta 
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fase. Contudo, diz que não se descuidam os trabalhos da sua preparação que decorrem tal 

como se fosse para aprovar, mas tem muitas interrogações políticas quanto à aprovação 

nesta fase. 

Obras da Rua Almirante Reis, estão efetivamente atrasadas em 2 meses e já se ponderou 

rescindir com o empreiteiro, mas aí este teria 10 dias para reclamar, depois haveria ainda 

que seguir os trâmites de abertura de novo concurso para a sua substituição e só iria piorar 

a situação, pelo que se tem optado por insistir, insistir e pressionar bastante, diariamente, 

que é o que se tem feito. 

Obras na Estrada do Terminal, depois da questão voltar a ser aqui colocada também foi 

tornar a verificar o protocolo e repete, não é responsabilidade Câmara mas da SOFLUSA, 

com quem já se dialogou, mas se esta não as fizer, fará a Câmara. 

Aparelhos de ar condicionado no Mercado 1º de Maio, sem pretender “sacudir a água do 

capote” são responsabilidade dos proprietários e não da Câmara. Contudo, sem pretender 

especular, algumas patologias que levaram à intervenção camarária, gostaria de ter a 

certeza que estas não possam estar relacionadas com obras que os proprietários fizeram. 

Mas o que pretende agora é ultrapassar as dificuldades. 

Rotunda junto à entrada da Baía Tejo, no Lavradio, e toda a sua envolvente vai sofrer uma 

intervenção qualificadora, com uma zona verde junto à entrada que se prolongará até aos 

espaços comerciais está a ser apreciado em conjunto com a Baía Tejo. Rotunda de 

entrada no Lavradio, levará um elemento escultórico dedicado ao salineiro, o projeto está a 

ser afinado para avançar. Haverá também uma intervenção na Rotunda 25 de Abril, junto à 

Escola de Álvaro Velho, não se sabendo ainda para quando mas é para fazer. 

Quinta do Braamcamp, tal como foi dito na informação escrita, pode repetir que se vai 

continuar a reunir com as populações, agora já com soluções concretas e iniciar as 

primeiras operações de limpeza ainda este semestre, de modo a aproveitar o chamado 

“acelerador”, o qual possibilita um crescimento de 7,5% da verba do fundo comunitário, 

pelo facto de se fazer mais de 15% do total da obra. Numa fase subsequente, concluir as 

operações de limpeza, executar alguns percursos pedonais e a obra no Moinho, é o que 

está previsto no âmbito deste processo. Depois, é continuar a trabalhar e a discutir para ter 

uma visão global daquele território. 

Fim de mandato e de ciclo eleitoral, a sua convicção, de há imenso tempo, antes de ser 

Presidente da Câmara, é de que as eleições não se ganham na fase final do mandato, mas 

ao longo do mandato pelo trabalho feito por quem está a gerir, o que é diferente para quem 

está na oposição, que é outra coisa. Considera que não é no fim de mandato que se vai 

fazer obra, pelo contrário, pode até ser contraproducente como são algumas experiências 
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que conhece. Acrescenta, se fosse essa a intenção, não é a 6 meses do términus que se 

lança obra, quanto muito, é a 1,5 anos pelo que acha inadequadas estas acusações. 

Aponta como causa principal as enormes dificuldades atravessadas, por todos, durante o 

período da troika que, no inicio do mandato, 2013, muito se faziam sentir e que agora 

estão melhorando mas, ainda com imensas dificuldades. Ainda assim, sublinha que 

apenas em empreitada, nos primeiros 3 anos deste mandato, a Câmara fez obra no valor 

de 5,5 Milhões de euros. Acrescenta que só agora foram libertados fundos comunitários 

sem os quais não havia verba e portanto não era lançar obra e fazer. O ciclo dos fundos 

comunitários começou agora, próximo das eleições, então seria mais correto o município 

deixar de aproveitar a oportunidade por esse facto? Também a libertação dos empréstimos 

bancários só aconteceu mais ou menos agora. 

Nova Esquadra da PSP, estão feitos todos os acordos e não há dúvidas sobre o avançar 

do projeto mas o percurso, que tem de percorrer 3 Ministérios (Administração Interna, 

Administração Local e Finanças) está a ser feito e sem estar concluído não é possível 

lançar a obra portanto, a responsabilidade não é da Câmara como PSD bem sabe e que, 

em afirmações que leu, do Senhor Vereador Bruno Vitorino, chegou mesmo a acusar a 

CMB de ir além do que devia para a concretização do projeto.  

Sobre o novo aeroporto de Lisboa, já discutido na base das moções, na anterior reunião da 

AM, a sua posição não se alterou em nada e pode repetir, porque não se escusa em 

respostas, de que a sua opinião é de que o que é ajustado e melhor para o País, para o 

presente e para o futuro é fazer o Aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Se o Governo 

considera que numa 1ª fase é preciso Portela (+ 1) então faça-se o (+ 1) no Campo de Tiro 

de Alcochete como uma 1ª fase das fases seguintes. Discorda de outras soluções que 

considera desperdício de tempo e recursos nacionais além das questões que têm a ver 

com a responsabilização da entidade privada, que deveria ter construído e não o fez, 

porque o Estado recebeu antecipadamente 100.000Milhões de euros, com que se poderia 

agora construir o aeroporto.  

Sobre a saúde e a marcha de dia 04/03/2017 confirma a sua presença pela reversão das 

valências retiradas ao Hospital do Barreiro, pela integração de mais médicos, enfermeiros 

e profissionais de saúde e melhores condições de trabalho e de saúde aos doentes. 

Quanto às afirmações do Deputado Ricardo Rosado, relativamente a médicos de família 

pergunta se este estará a referir-se USF em geral porque o Centro de Saúde de Stº André 

não é uma USF e tem a noção que, no total, serão mais de 10.000 os utentes sem médico 

de família. 
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O Processo da SAPEC informa que efetivamente a Câmara foi acompanhou o processo a 

par e passo sobre o qual se hesitou em tornar pública uma posição, que acabou por não 

fazer após vários contatos e alguma ponderação, dado que não era adequado. 

Aquisição de serviços, como já foi esclarecido pelo Deputado Rui Ferrugem, mas para que 

não subsistam dúvidas, os cabimentos desta rubrica é para tudo aquilo que é pago à 

SIMARSUL; à AMARSUL; à EDP; em Telecomunicações não confundir com prestação de 

servições de gabinetes de arquitetura, por exemplo. 

Em questões de mobilidade, o concelho está a ser trabalhado por zonas para, em cada 

uma, poder analisar não só as necessidades como também o número de pedidos, de 

reclamações ou de chamadas de atenção e assim, possibilitar melhor resposta de encontro 

ao que vai chegando.  

Atividade económica e criação de emprego o Senhor Presidente tem um conceito diferente 

daquele aqui colocado porque não mede a sua intervenção, nestas questões, pelo número 

de postos de trabalho criados, como alguns Deputados parecem fazer. Isto porque das 

muitas intervenções que se fazem é para construir os caminhos, criar sensibilidades, 

criando relações, abrindo portas e o resultado obtém-se a médio ou longo prazo, ou então 

não. Especificando algumas situações recentes foi o encontro com o Presidente da PT a 

quem se mostrou o Concelho chamando a atenção para potencialidades que tem e a 

assinatura de um protocolo. Conjuntamente com a Baía Tejo e as Câmaras de Almada e 

do Seixal, fez-se um conjunto de contatos com as Camaras de Comércio das Embaixadas 

em Lisboa. Este presente num encontro com investidores do Terminal de Roterdão e no 

MIGING em 2016 e que este ano também deverá ocorrer sendo que, para esse evento, já 

está a ser feito o levantamento de todos os jornalistas e empresários que irão participar a 

fim de os contatar individualmente, nem que seja por e-mail ou carta. De outras coisas que 

aconteceram no concelho, não exclusivamente pela ação do Presidente, mas também com 

a sua participação, assinala a inauguração do “AUDI”; a constituição de uma incubadora 

IMBI Maker, com a participação da Câmara; Está prevista a instalação de uma nova 

empresa, na Baía Tejo, para construção de barcos em fibra de vidro; Está pronta uma 

empresa de fabrico e venda de rações para animais; Está em negociação avançada a 

instalação de uma empresa ligada à construção e exploração de “drones”. Uma medida 

importantíssima, transmitida pela 1ª vez, é que os alemães da SGL, acionistas da FISIPE, 

decidiram externorizar uma parte da sua atividade (de faturação, contabilidade, impressão 

digital, edição e publicações eletrónicas) e constituíram 2 empresas que já estão instaladas 

no Barreiro e isto porque a Câmara teve a capacidade e o diálogo suficientes para fazer 

estes caminhos. Disse. 
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O Presidente da Assembleia Municipal, verificando que dois deputados pretendem mais 

esclarecimentos do Senhor Presidente dá-lhes a palavra: 

 

Deputado Isidro Heitor (PS), pergunta sobre a TRIVALOR o que há a dizer. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD), Agradece as explicações do Senhor Presidente e louva todo 

este investimento que considera muito positivo mas refere que ficou por responder a 

questão sobre os apoios do Governo ao Concelho. Disse. 

 
O Senhor Presidente da Câmara, responde que o projeto de arquitetura da TRIVALOR se 

encontra na fase de apresentação dos projetos de especialidades e não tem ainda prazos; 

Que existem contatos com um investidor privado, para um lar da 3ª idade, a localizar nas 

instalações do antigo D. Pedro V; Quanto a apoios diretos do Governo (além do referido no 

âmbito dos fundos comunitários) aguarda-se a concretização do entendimento entre 

CMB/Governo para o Centro de Saúde de Santo António e para o Café-Barreiro e pede o 

apoio dos Deputados para três questões fundamentais: 3ª Travessia do Tejo e Via Barreiro 

/Seixal; Territórios da Baía Tejo (totalidade) e Territórios Ferroviários (como prioridade 

maior, enquadrando as questões do emprego, de desmantelamento da EMEF e o estado 

de abandono das instalações). 

Na aquisição dos 60 autocarros, valor global de 17 Milhões de euros, o próprio Governo 

reconhece que, o investimento de 3 milhões que está previsto, é manifestamente pouco. O 

fundo comunitário apenas cobre 95% da diferença entre o valor de um veículo GPL e o 

veículo a gasóleo. Disse. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, nada mais havendo a acrescentar, o Senhor 

Presidente da AM diz que passaria então à votação das atas que, no início dos trabalhos 

não entendeu fazê-lo por não estarem presentes todos os deputados. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – refere que na ata 12/2016 há uma fala onde o Deputado 

do PSD é designado por Vitor Nunes, que não esteve presente nessa reunião e trata-se 

efetivamente do Deputado Hugo Cruz, também do PSD. Confessa a falta de tempo para ler 

todas com mais pormenor embora sobre as três mais antigas, 2 de 2013 e 1 de 2104, já 

passou tanto tempo que têm imensa dificuldade em recordar-se portanto vão abster-se. 
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Deputado Isidro Heitor (PS) – reitera a posição que já expressaram, pese embora 

compreender o esforço que está a ser feito para concluir este trabalho, o fato é que no fim 

de mandato estão em apreciação atas de 2013 e 2104 sobre as quais têm também muita 

dificuldade de se pronunciar e por isso vão abster-se. Quanto às atas de 2016, denota-se a 

preocupação de transcrever tudo mas, por vezes, inadequada interpretação ou falha de 

pontuação, pode deturpar o sentido do que se disse e deixar ficar mal a própria Câmara e, 

dado que não teve ainda tempo de ler tudo sugere, para a próxima semana, com a devida 

aprovação desta Assembleia, dirigir-se às instalações na Travessa do Município, nº 2 R/C 

a fim de colaborar na melhoria dos textos. Com essa condicionante, o PS vai votar 

favoravelmente as atas de 2016.  

 
O Presidente da Assembleia Municipal, refere que as atas de transcrição total têm a 

vantagem de ser fiéis, quando se procura resumir naturalmente os resumos são mais 

subjetivos e haverá sempre mais dificuldade em chegar a acordo. Neste sentido, pede a 

todos os deputados que, à semelhança do Senhor Deputado Isidro Heitor, também possam 

dar o seu contributo e enviar sugestões/correções que encontrem a fim de melhorar o 

sentido do texto. Lembra as dificuldades deste trabalho, tendo em conta a data ”longínqua” 

a que algumas reportam e, mesmo aprovando hoje estas 6 (seis) atas, ainda ficam 20 

(vinte) para aprovar mas, a situação está a reverter com várias atas a ser concluídas, 

nomeadamente, a da reunião extraordinária de janeiro que está feita, apenas não está aqui 

hoje para votação porque não foi atempadamente enviada aos Senhores Deputados. Isto, 

efetivamente é o que parece mais razoável. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) – tal como o Senhor Deputado Isidro Heitor também se 

disponibiliza para dar o seu contributo na correção do que está mal, reconhece o esforço 

que está a ser desenvolvido para se completar e fechar o tema das atas e lembra que, tal 

como já tem sido solicitado algumas vezes nesta AM, e apela a que sejam disponibilizados 

um pouquinho mais de meios informáticos e mais e melhores condições para os DM a bem 

do Poder Local Democrático no Barreiro. Agradece. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, congratula-se pelo acordo a que se chegou e 

refere aqui a contribuição do executivo camarário que apercebendo-se deste problema, 

disponibilizou mais um trabalhador para colaborar na transcrição das atas em atraso. 

Assim, com as devidas correções, colocam-se seguidamente à votação: 
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 Ata Nº 12/13 de 20.12.2013 – Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da CDU e BE; e 

11 abstenções do PS; PSD e MCI. O MRPP não esteve presente. 
 

 Ata Nº 2/14 de 28.02.2014 – Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da CDU e BE; e11 
abstenções do PS; PSD e MCI. O MRPP não esteve presente. 

 
 Ata Nº 3/14 de 05.03.2014 – Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da CDU e BE; 11 

abstenções do PS; PSD e MCI. O MRPP não esteve presente. 
 

 Ata Nº 8/16 de 28.09.2016 – Aprovada por Maioria com 27 votos a favor (CDU; BE; MCI e 
PS); abstenções (2 do PSD); O MRPP. 

 
 Ata Nº 9/16 de 29.09.2016 – Aprovada por Maioria com 26 votos a favor (CDU; BE; MCI e 

PS-1); 3 abstenções (2 PSD + 1 PS - Amilcar Romano); O MRPP não esteve presente.  
 

 Ata Nº 12/16 de 28.11.2016 – Aprovada por Maioria com 26 votos a favor (CDU; BE; MCI e 
PS-1); 3 abstenções (2 PSD + 1 PS - Amilcar Romano); O MRPP não esteve presente.  

 
 

O Presidente da AM, presta ainda a informação que, as atas nº 7/14; nº 8/14 e nº 9/14 

segundo alguns deputados, já teriam sido aprovadas mas não se “encontra” essa votação 

em parte alguma dos áudios e caso se confirme não estarem aprovadas, provavelmente 

voltarão aqui para esse procedimento. Depois agradece as intervenções dos Deputados 

bem como a sua disponibilidade em colaborar na melhoria destes documentos. 

Encerra este ponto e anuncia a apresentação dos pontos 3.3 e 3.4 que, dada a 

semelhança, será feita em conjunto. Lembra que não se trata de apreciar o conteúdo dos 

empréstimos mas, tão só, de aprovar a adjudicação dos mesmos e para isso dá a palavra 

ao Senhor Presidente da Câmara que delega na Vereadora Sónia Lobo. 

 
3.3 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA INTERVENÇÃO 

DE REGENERAÇÃO URBANA EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS ATE AO 
MONTANTE DE € 900.000,00 (NOVECENTOS MIL EUROS); 

 
3.4 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA INTERVENÇÃO 

NAS ÁREAS DA MOBILIDADE SUAVE E INTELIGENTE ATÉ AO MONTANTE DE € 
1.000.000,00 (UM MILHÃO DE EUROS). 
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Vereadora Sónia Lobo (CDU), dá as boas noites e prossegue com as explicações sobre 

os valores e os destinos destes empréstimos que, tal como já teve oportunidade de 

esclarecer no âmbito da Comissão de Finanças, se trata de dois empréstimos, ao BPI, de 

médio/longo prazo, porquanto este é o que tem melhores condições e taxas como a 

própria ata diz: a) até ao montante €900.000,00 (novecentos mil euros) para regeneração 

urbana em comunidades desfavorecidas; b) até ao montante de €1.000.000,00 (um milhão 

de euros) para intervenção nas áreas da mobilidade suave e inteligente. Refere que, ambos 

os casos, não contam para a margem de endividamento do Município, contudo para 

melhor informação e acompanhamento dos Deputados considerou-se necessário colocar 

em anexo, o valor deste endividamento e dadas as informações prestadas na Comissão de 

Finanças não vai alongar-se mais mas coloca-se à disposição para algum esclarecimento 

ainda necessário. Disse. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, dá a palavra ao Deputado Vitor Nunes. 

Deputado Vitor Nunes (PSD), argumenta que, como os próprios empréstimos indicam e a 

utilização não pode ser outra, se destinam: 900.000€ para regeneração urbana em 

comunidades desfavorecidas e, noutro caso, € 1.000.000,00 para intervenção nas áreas da 

mobilidade suave e inteligente mas, ainda não lhes foi devidamente explicado que 

comunidades e utilizações são estas que estão projetadas para estas verbas, 

independentemente do que se comenta fora daqui, gostariam de perceber. Agradece. 

Deputado Rui Ferrugem (CDU), diz que quer na intervenção do Senhor Presidente, quer 

na Informação escrita foi dito, e até com algum pormenor, em relação à regeneração 

urbana para as comunidades desfavorecidas, seriam intervenções no Bairro da Câmara e 

no Bairro Alves Redol; no caso da mobilidade suave falou-se na gestão do trânsito, das 

ciclovias a da passagem pedonal para o Seixal. 

Vereador Rui Lopo (CDU), dá as boas noites e para melhor esclarecer estes pontos 

prossegue com algumas especificações sobre as candidaturas em si, a sua abrangência, 

destinos do valor elegível, que só pode ser aquele para o qual foi “captado” e a hipótese de 

não utilização desses fundos comunitários ficar, perante a própria E.U., com menores 

possibilidades ou, no mínimo, maior dificuldade para futuramente obter outros fundos. 

Dentro do PEDU, está o PAMUS, intervenção nas áreas da mobilidade suave e inteligente, 

na âmbito do qual está esta candidatura de 1 Milhão de euros para a via ciclável Barreiro 

Seixal para executar a parte terrestre no concelho do Barreiro e metade da ponte que 

depois vai ser complementada pela outra metade para a qual concorreu conjuntamente a 
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Câmara do Seixal. Estas coisas que se está aqui a tentar simplificar, mas que são de 

enorme complexidade e têm outros itens de obrigatoriedade como por exemplo: só é 

possível intervir determinada percentagem no espaço público, se houver determinada 

percentagem a intervir em edificado está tudo muito relacionado. O que se está também a 

fazer no eixo PAICD (plano p/comunidades desfavorecidas), que obedeceu, em sede de 

candidatura, a critérios rigorosíssimos de indicadores socio-económicos, de manchas, 

assim como percentagem de área a intervir, eminentemente em espaço público, são 

fundos comunitários disponíveis até 2021/2022 para as áreas elegíveis. Assim, outras 

verbas que possam vir a estar disponíveis nestes eixos de intervenção em 2018, 2019 ou 

2020 podem, caso a Câmara invista, vir a ser comparticipadas com verbas de 

cofinanciamento, ou estarem elegíveis para através dos tais mecanismos de empréstimo, 

que hoje são alavancados e estimulados, através de fundos comunitários. Há 

componentes de FEDER, que no plano anterior eram perdidos, mas no plano atual foram 

“resgatados” e entregues à banca, para exponenciar o capital disponível para 

reprodutividade a nível de investimento e, no futuro, esta maior abrangência de 

elegibilidade, das áreas de intervenção, pode ser muito útil. Refere como exemplo a 

importância do alargamento da ARU como área elegível que, há uns 3 anos, a Câmara em 

colaboração com sugestões dos Deputados, alargou bastante nos seus limites e, uma vez 

que determinados valores só vão estar disponíveis para quem se situar dentro dessa área, 

muitos ficariam excluídos não fossem esses alargamentos quer no âmbito do PARU quer 

no do PAICD. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece todos os esclarecimentos do Deputado 

Rui Ferrugem e do Vereador Rui Lopo e dá a palavra ao Deputado Heitor. 

Deputado Isidro Heitor (PS), com as explicações dadas na Comissão de Finanças, não se 

vai reabrir a discussão e pedidos de esclarecimento. De qualquer forma, como se entrou 

na questão substantiva, considera importante que os deputados questionem porque se vai 

discutir a adjudicação de dois empréstimos e essa é a questão pura e dura pelo que 

entende ficar por aqui. A adjudicação dos empréstimos, cujas taxas de juro poderia 

considerar cara ou alta etc., mas considera pertinentes as perguntas dos colegas, sendo 

que, é sempre bom sabem para onde se canalizam tais verbas, tal como importantes foram 

as explicações da Senhora Vereadora Sónia Lobo e que o Colega Rui Ferrugem 

complementou serão de € 900.000 para regeneração urbana no Largo da Santa - Alto do 

Seixalinho e outro de € 1.000.000,00 para a via ciclável Barreiro/Seixal. O importante, 

como Vereadora Sónia referiu, e bem, é que estes endividamentos não contam, para a 
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margem de endividamento do Município, mas o que foi solicitado à CMB e que a Senhora 

Vereadora assumiu o compromisso foi transmitir aos Deputados, no âmbito da Comissão 

de Finanças, a listagem global atual dos empréstimos contraídos pelo Município, 

independentemente destes contarem ou não para o endividamento. Para finalizar pergunta 

se o empréstimo de € 1.000.000,00 é certo que, tal como lhe parece, encaixa num 

anteriormente aprovado no valor global de € 5.000.000,00. 

 

O Presidente da AM, agradece e dá a palavra ao Deputado Vitor Nunes. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), agradece os esclarecimentos e aproveita para dizer que foi 

um exemplo profícuo de colaboração entre a Câmara (executivo e serviços) e a oposição, 

deputados municipais designadamente, na conformação dos limites de alargamento da 

ARU em as sugestões destes foram consideradas e aceites. Quanto aos 2 empréstimos 

em que o Banco é o mesmo, o “spread” é o mesmo, ambos são a médio/longo prazo (20 

anos), em coerência, não encaram os financiamentos da mesma forma. Apesar de nenhum 

deles contar para o limite de endividamento do Município, trata-se de empréstimos que 

geram encargos e têm que ser pagos e portanto, são opções politicas a construção de 

infraestruturas ou determinadas obras em detrimento de outras obras alternativas e o PSD 

relativamente à regeneração urbana em comunidades desfavorecidas – Alto do Seixalinho, 

que louva e acha muito bem, vai votar favoravelmente. Já o empréstimo de € 1.000.000,00, 

para a mobilidade suave e inteligente ciclável Barreiro/Seixal, apesar de uma medida 

simpática, existem outras alternativas e não é absolutamente indispensável e há coisas 

mais importantes, daí que consideram abster-se na votação deste ponto. 

 
Vereador Rui Lopo (CDU), umas breves notas só para os Senhores Deputados do PSD 

poderem decidir em consciência a sua votação. Refere que tal como disse para o PARU e 

o PAICD também se aplica no âmbito do PAMUS em que há um espetro de mobilidade 

que ou se utiliza este fundo comunitário para isto ou não se utiliza e fica lá. Ou se 

capitaliza a verba e, caso possa haver mais verbas neste eixo, já se está a dar mais 

coerência às intervenções ou então o município dificilmente voltará a obter fundos neste 

eixo no âmbito do programa 2020. O acordo do Governo PSD com a E.U. em questão de 

fundos comunitários para intervenção nas áreas da mobilidade suave e inteligente é assim 

(quem dera fosse diferente para poder aplicar talvez na aquisição dos autocarros, por 

exemplo). Tem que haver uma serie de compromissos como a redução das emissões de 

carbono para a atmosfera etc…uma lista enorme de itens a cumprir. 
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Deputado Vitor Nunes (PSD), agradece mais uma vez os esclarecimentos e também 

mostra preocupação com as questões ambientais mas mantém a mesma posição referindo 

que se o Município estivesse noutra situação, se não tivesse tantas zonas dramáticas, 

tantas carências, nomeadamente de ordem social, naturalmente votariam com muito gosto 

favoravelmente mas, não sendo o caso, e não considerando este projeto prioritário, na 

atual fase de vida do Concelho, vai manter o sentido de voto. 

 

O Presidente da AM, Coloca à votação os ponto 3.3 e 3.4 

3.3 Adjudicação de um empréstimo de médio/longo prazo para intervenção de regeneração 

urbana em comunidades desfavorecidas (PAICD) até ao montante de €900.000,00 

(novecentos mil euros). Aprovado por unanimidade  

 
3.4 Adjudicação de um empréstimo de médio/longo prazo para intervenção nas áreas da 

mobilidade suave e inteligente até ao montante de € 1.000.000,00 (um milhão de euros). 
Aprovado por maioria com 27 votos a Favor de (CDU; PS; BE e MCI) 2 abstenções do 

PSD. O MRPP não esteve presente.  
  

 
O Presidente da AM, dá a palavra ao Senhor Presidente da Câmara que delega na 

Vereadora Sónia Lobo para a apresentação do ponto 3.5. 
 

 
Vereadora Sónia Lobo (CDU), tal como nos anteriores, também sobre este ponto teve 

oportunidade de prestar todos esclarecimentos solicitados, no âmbito da Comissão de 

Finanças, onde referiu que existe um Plano, aqui apresentado, para a compra de várias 

viaturas em “leasing”, a cinco anos, para diversos serviços da frota municipal mas, porque 

se trata de uma situação que a Câmara considera estar em condições para o fazer, e tal 

como o nome da própria proposta refere, trata-se da aquisição de duas viaturas de 

resíduos, a pronto pagamento e não estando essa rubrica criada o que se traz é a 

aprovação da criação dessa rubrica para que depois se possa analisar ao pormenor as 

condições dessa possibilidade de comprar as viaturas a pronto pagamento. Disse. 
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Deputado Vitor Nunes (PSD), crê que o valor pelo qual se está a abrir a rubrica é 

absolutamente residual para abrir a rubrica mas repara que na informação escrita do 

Senhor Presidente menciona a abertura de um processo para aquisição de viaturas. Como 

não consegue perceber se trata das mesmas gostaria de saber se haverá necessidade de 

adquirir mais viaturas em 2017 e, no caso, para que tipo de serviços serão destinadas, se 

está em curso o processo de aquisição das viaturas e quantas projeta adquirir, caso 

existam projeções, para melhor compreensão sobre a matéria. 

 

Senhora Vice-Presidente, Sofia Martins, vem complementar as informações prestadas 

pela Senhora Vereadora Sónia Lobo dizendo que está a decorrer a renovação da frota cuja 

proposta virá a esta Assembleia em abril para a aquisição de 17 viaturas ligeiras, em 

“leasing” e cujo estudo está a ser completado, por forma a verificar da possibilidade dessas 

viaturas poderem vir a ser elétricas. Simultaneamente estão integradas duas viaturas 

pesadas no mesmo processo, uma das quais para inspeção de coletores de saneamento 

mas, na necessidade de resolver de forma mais célere problemas da vida do Concelho e 

tendo a oportunidade, em termos de orçamento e tesouraria, de o poder fazer com recurso 

a “leasing” propusemos então a adaptação da rubrica para poder avançar mais 

rapidamente com a aquisição destas duas viaturas, uma viatura sem grua e outra viatura 

com grua, que permitirá a recolha de qualquer tipo de contentor. Em simultâneo com este 

processo está a ser preparado o caderno de encargos e logo que a criação da rubrica, que 

está aqui, obtenha aprovação, seguiremos com o processo.  

Deputado Isidro Heitor (PS) esta questão, já foi discutida na Comissão de Finanças, trata 

da abertura de uma rubrica que, no princípio do ano, algum esquecimento ou alteração, 

eventualmente em termos de análise ou da disponibilidade financeira para a aquisição das 

2 viaturas para a recolha, anteriormente prevista por “leasing” é para adquirir a pronto de 

pagamento e tal como se referiu é um processo que já está a decorrer, assim sendo, 

pergunta se há alguma previsão do custo efetivo das viaturas. 

 

A Vice-Presidente Sofia Martins, informa o Deputado Isidro Heitor e restantes, que o valor 

base para o custo das viaturas é de € 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil euros). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, coloca à votação o ponto 3.5. 

 
3.5 PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2017; 
Aprovado por unanimidade 
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ENCERRAMENTO 
 

O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pelas 00h,15m do dia 

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

Assembleia Municipal. 

 
APROVAÇÃO DA ATA 

 

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

Aprovada por maioria, na reunião ordinária realizada no dia 03 de maio do ano de dois 

mil e dezassete vai ser assinada por mim, Mª 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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