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ATA N.º 8/17 

 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 30 de junho de 2017 

 

Aos trinta dias do mês de junho 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 

 

1. Concluído em 29/07/2017; 
 
2. Concluído em 29/07/2017; 
 
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.  

 

3.2 ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CONCELHO DO BARREIRO – CORREÇÃO 
GRÁFICA DO SEU LIMITE (PMRAU/86). 

 
3.3 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DO BARREIRO E OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DOS TRANSPORTES 
COLETIVOS DO BARREIRO REFERENTE AO ANO DE 2016. 

 

 

3.4 REVOGAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DOS ARCOS / QUINTA DAS CANAS 

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

registando-se a presença de deputados municipais, não compareceram os deputados 

Ruben Manha, Silvia Baião e Juvenal Silvestre e os Vereadores, Luís Filipe Pimenta 

Ferreira e Regina Janeiro, conforme lista de presenças anexa à ata. 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara, Carlos 

Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Sofia Amaro Martins, Marcelo 

Correia de Sousa Moniz, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo e Joana Rita 

Falua Branco e Bruno Vitorino. 

 

Na Mesa, o Senhor Presidente da AM, Frederico Fernandes Pereira é secretariado pelos 

DM Vitor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva. 
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O Presidente da AM, dá início aos trabalhos e 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 que são os seguintes: 
 

Partido NOME Substituído por 

CDU Rita Carvalho Sílvia Baião - Falta 

CDU José António Batata José C. C. Marques 

CDU Rui Ferrugem Lara Roberto 

CDU J. Espírito Santo Mafalda Correia 

CDU Paulo Deus Glória Bastos    
UF ASSAV Carlos Moreira Cláudia Antunes 

PS Amilcar Romano A. Couceiro Machado 

PS Madalena Alves Ferreira Teresa Guerreiro 

BE Mário Durval Manuel F Sabino 

MCI Naciolinda Silvestre Juvenal Silvestre - Falta 

PSD Hugo M Ferreira Cruz Patrícia Ferreira 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, vai colocar à votação uma série de atas, 

previamente enviadas aos Senhores DM para apreciar e sobre as quais não houve 

qualquer pronunciação. 

 

 Ata Nº 4/2014 de 28 de Abril – Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da CDU e 

do BE; 10 abstenções do PS e PSD. O MCI e o MRPP não estiveram presentes. 

 

 Ata Nº 5/2014 de 29 de Abril – Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da CDU e 

do BE; 10 abstenções do PS e PSD. O MCI e o MRPP não estiveram presentes. 

 

 Ata Nº 6/2014 de 30 de Abril – Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da CDU e 

do BE; 10 abstenções do PS e PSD. O MCI e o MRPP não estiveram presentes. 

 

 Ata Nº 11/2014 de 25 de Setembro – Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da 

CDU e do BE; 10 abstenções do PS e PSD. O MCI e o MRPP não estiveram presentes. 

 

 Ata Nº 4/2017 de 27 de Abril – Aprovada por Unanimidade. 

 

 Ata Nº 5/2017 de 28 de Abril – Aprovada por Unanimidade. 

 

 Ata Nº 6/2017 de 03 de Maio – Aprovada por Unanimidade. 

 

Declaração de voto do PS - Deputado André Pinotes, justifica a abstenção na votação 

das atas de 2013; 2014 e 2015 por já ter passado imenso tempo e como tal não é possível 

recordar todos os relatos. Acrescente que no ordenamento jurídico as dotações feitas para 

a AM não têm sido suficientes para que esta pudesse ter mais e melhores meios, daí que 
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restavam duas opções: a) responsabilizar o Senhor Presidente pela condução dos 

trabalhos, e não entendem que seja o caso; b) ou então fazer uma reflexão para que não 

se repita e, independentemente dos resultados nas futuras eleições autárquicas, este 

Órgão possa ver reforçados os meios de trabalho, não só para dar melhores condições aos 

DM eleitos, mas também para que o Presidente em exercício tenha mais condições e não 

volte a apresentar atas com 3 e 4 anos de diferença como hoje acontece. Quer com isto 

dizer que não lhe imputa tal situação mas regista que é lamentável que a casa da 

cidadania tenha este deferimento. 

 

O Presidente AM, fica o registo da situação que todos os DM têm conhecimento como e 

porquê aconteceu mas durante este ano de 2017 a CMB cedeu mais uma administrativa 

para cooperar nestes trabalhos e com isso tem sido possível colocar as atas quase em dia, 

o que certamente acontecerá até ao final do mandato. Depois informa que ontem 

(29/06/2017) não foi votada a ata em minuta dessa reunião e dá a palavra à Segunda 

Secretária para que esta proceda à leitura da mesma e seguidamente coloca à votação. 

 

A Segunda Secretária DM Ana Gomes da Silva lê o documento que é aprovado por 

Unanimidade. 

 
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 

 

O Presidente AM, dá a palavra ao Senhor Presidente da CMB para a intervenção escrita. 

 

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.  

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimenta os deputados, vereação, público 

presente e jornalistas, assistência “on-line” e funcionários do município a assegurar 

os trabalhos. Depois, tal como consta da intervenção escrita, aborda as várias 

ações de acompanhamento ao associativismo, IPSS e outras associações, para 

além das iniciativas próprias da CMB. 

Informa que foi aprovada a candidatura a fundos comunitários, para a extensão do 

serviço de saneamento de águas residuais ao subsistema da Auto Europa e para 

as quatro AUGI da Penalva, no valor de 867 mil euros, bem como outra a 

candidatura ao POSEUR no valor de 2.800 mil euros que irá incluir o tratamento de 

águas residuais na Quinta das Canas; Quinta Francisco Rodrigues; Sete Portais; 
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Telha Velha; Quinta Monteiro Vinhais; R. da Machada; Brº da Liberdade; Fonte do 

Feto; Quinta dos Carvalhos e estão em fase avançada de inclusão, na rede 

municipal, das redes da Escola de Fuzileiros Navais e da Baías Tejo. 

Com acordo da CM Sesimbra, foi decidido colocar uma paragem de autocarro TCB 

junto à Quinta do Conde, apenas para entrada/saída de passageiros numa zona 

onde estes já circulavam há muitos anos mas, pertencendo a outro concelho, antes 

da recente legislação isto não era possível, agora é. 

Informa, em 1ª mão, que a candidatura para a aquisição dos 60 autocarros foi 

aprovada e, no período que agora se segue, o executivo tudo fará para melhorar as 

condições do contrato. 

Sendo pública a visita efetuada pelo Senhor Primeiro-Ministro, ao concelho, no 

passado dia 26, informa sobre a ocorrência de uma reunião extremamente 

importante onde, além deste, participaram outros elementos do Governo como: a 

Senhora Ministra do Mar; a Senhora Ministra do Ambiente e o Senhor Secretário de 

Estado do Tesouro, além os Presidentes e Vereadores das Câmaras do Barreiro; 

de Almada e do Seixal. Na reunião debateram-se temas demasiado importantes, 

fruto de muitos anos de trabalho e de reivindicações, destes tês municípios, que 

agora se vê concretizar, em acordo. Entre outros, salienta o projeto do Arco 

Ribeirinho Sul, nos territórios sobejamente conhecidos, que foi considerado 

estruturante para a região e para o País e é necessário potenciar, pelo que a CMB 

está bastante empenhada na promoção interna e externa do projeto, tal como na 

atração de investimento para o mesmo. 

Sobre o Terminal de Contentores do Barreiro, o Senhor Primeiro-Ministro disse que 

o projeto, era para ter continuidade mantendo-se a proposta da CMB, ou seja, a 

mancha de implantação não pode ultrapassar os limites da Baía Tejo no sentido 

Poente. Para isso será efetuado um Estudo, elaborado por um Grupo de Trabalho, 

a constituir, e que irá integrar elementos da APL; CMB e Baía Tejo. 

Acessibilidades inter-regionais, na ligação rodoviária Barreiro/Seixal, com ligação 

desta infraestrutura à Moita, também examinado de forma atenta e será 

considerado no próximo quadro dos fundos comunitários. Foi constituído um Grupo 

de Trabalho que irá integrar elementos do Governo e das Câmaras do Barreiro, 
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Moita, Almada e Seixal para estuado as questões relacionadas com o 

prolongamento do Metro Sul do Tejo. 

Será criada no Barreiro, onde era a antiga EDP (terrenos da APL), uma central de 

criação de bivalves, num investimento superior a um €1Milhão de euros, e cuja 

conclusão está prevista para 2018. 

A recuperação ambiental, dos terrenos da ex-CUF/Quimigal, é para continuar com 

o apoio do Estado. Foi ainda afirmado que o Governo vai financiar a SOFLUSA e a 

TRANSTEJO, para resolver problemas de curto prazo (cumprimento de horários e 

mais carreiras) tendo em conta a falta de manutenção daqueles barcos.  

Pela 1ª vez, a nível de governo, seja pelo seu executante máximo, Senhor Primeiro-

Ministro, seja através de um outro qualquer membro de governo, o Senhor Primeiro-

Ministro, Dr. António Costa, reconheceu o que há muito se sabia de plena consciência, 

pese embora a falta desse reconhecimento governamental, esta região tem sido muito 

penalizada pela política de financiamento comunitário e tanto os municípios como outras 

entidades há muito o afirmavam. É ideia expressa do Senhor Primeiro-Ministro, que o 

reconhece e entende que é necessário ultrapassar. 

Quer partilhar que foi assinado, muito recentemente, o contrato administrativo para as 

obras no Ex-Café Barreiro, edifício destinado às instalações da PSP e com a maior 

brevidade será lançado o concurso público e, na mesma data, foi assinado entre os 

Presidentes de Câmara do Barreiro e do Seixal, o contrato para a construção da via 

ciclável e pedonal que vai unir ambos os concelhos, num percurso de 10 minutos a pé.  

As contas do Município, no mês de maio, permitem projetar o melhor, face à evolução 

positiva continuada. Não há ainda uma posição de desafogo, mas tendo em conta as 

necessidades de investimento é significativo. Receitas, cabimentos e pagamentos são 

superiores. Apesar dos novos empréstimos, a divida e os fornecimentos exteriores 

diminuíram. Não há pagamentos em atraso e a faturação está a ser paga entre 30 a 60 

dias de data. Disse. 

 

O Presidente AM, agradece a intervenção do Senhor Presidente e abre o debate dando a 

palavra ao Deputado inscrito. 

 

Deputado André Pinotes, apresenta cumprimentos a todos os presentes ou assistentes 

pela Net e depois observa que a intervenção do Senhor Presidente, 80% foi baseada no 

encontro/reunião com o Senhor Primeiro-Ministro registando que quando há diálogo entre 

o Poder Central e o Poder Local, como foi o caso, é sempre positivo. Mas, pelo facto do 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

6 
 

Presidente dedicar 80% do seu tempo a apresentar essas medidas, não se deduza que é 

um mau sinal, pelo contrário. Hoje, o Barreiro voltou a dialogar com o Poder Central, o que 

renova a esperança na resolução de problemas, tal como alguns Partidos Políticos e 

sucessivos Deputados Municipais, ao longo de anos, aqui o exigiram. Refere a celebrizada 

expressão “só se dança a dois”, para destacar que o município que tem sabido dialogar e 

aproveitar as oportunidades, tirando daí o melhor proveito. Nota que, nos últimos 20 

meses, o Concelho tive várias visitas de entidades governamentais que culminaram nesta 

visita/reunião do Senhor Primeiro-Ministro, o que revela que o atual Governo tem tido a 

preocupação de colocar o Barreiro na centralidade da discussão e da reflexão e agora, 

volvido este tempo de executivo, começam a surgir resoluções. É facto que não possam 

ser resolvidas todas no imediato, mas quem teve oportunidade de ouvir as afirmações da 

Senhora Ministra do Mar e de verificar a forma categórica com que assinou o protocolo, 

com a Câmara (novo destaque para a cooperação e o diálogo que, quando existentes, 

conseguem encontrar soluções), sobra apenas uma questão. Expressa que no PS não há 

preocupações de orfandade ou de paternidade, o que realmente interessa é que as 

soluções deem à luz e quando o Presidente, por definição regimental, tem a última palavra 

nestes debates é para que ninguém fique sem resposta, não para fazer provocações a 

bancadas que já não dispõem de tempo de protesto, porque não há sentimentos de 

orfandade ou paternidade o que há é uma enorme satisfação pela colaboração conseguida 

entre o Poder Central e o Poder Local onde reconhece a importância, da participação do 

Senhor Presidente, mas sugere que este também reconheça a participação dos outros.  

Saúda as firmações proferidas na intervenção do Sr. Presidente, sobre a questão da 

SOFLUSA por ser uma matéria de especial relevo, mas estranhamente esqueceu-se da 

vertente que tem a ver com o acordo de empresa e diz que há muito trabalho, de curto e 

médio prazo a fazer, para recuperar da degradação do serviço público fluvial e, esta 

componente do acordo de empresa para a pacificação social, é fundamental no processo. 

Certamente o Senhor Presidente da Câmara acompanhará esta reflexão. 

Sobre a instalação da “decoradora”, a Senhora Ministra lançou o repto para que no Grupo 

de Trabalho, a criar, a CMB pudesse colocar pessoas do topo da autarquia, do ponto de 

vista da decisão política, porque é disso que se trata. Assim, gostava de saber qual será o 

critério a utilizar para essas nomeações porque, a decisão contem um suporte técnico mas 

é sobretudo uma decisão política, tona-se importante ter este conhecimento para que 

todos (Governo, Câmara e outras entidades), possam colocar as primeiras linhas nesta 

reflexão, a fim de afastar, de vez, quaisquer dúvidas sobre os efeitos negativos do terminal 

de contentores. 
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Sobre a Esquadra da PSP gostava de obter a confirmação de que, quando o atual 

Governo entrou em funções, a verba prevista para concretização deste projeto era de um 

valor muitíssimo reduzido, por isso a Câmara e este Governo tiveram um longo trabalho, 

em parceria, para concretizar uma ideia do Deputado Bruno Vitorino mas que não tinha 

cabimentação, não tinha inscrição em OE e daí veio a ter problemas, tais, que ainda hoje 

não está concretizada. Em conclusão, saber qual era o ponto da situação no final de 2015 

princípio de 2016 e finaliza congratulando-se, mais uma vez, pela boa colaboração 

encontrada entre Governo e Autarquia. Disse. 

 

O Presidente AM, agradece a intervenção do Senhor Deputado e dá a palavra ao próximo 

Deputado inscrito. 

 

Deputado António Couceiro Machado (PS), apresenta a todos os seus cumprimentos 

protocolares democráticos e diz que da intervenção do Senhor Presidente ressalta a 

intervenção que está a ser efetuada na EN-510, em Vila Chã, se é para prosseguir até à 

Cidade Sol e Stº António, onde há sítios na estrada que o justificam e essas populações 

têm iguais direitos ou se é para ficar por ali. Disse. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), apresenta protocolares cumprimentos, com estima, a toda 

a assistência presente e pela Net. Agradece a intervenção do Senhor Presidente da qual 

sobressai colaborações e reuniões havidas com o Senhor Primeiro-Ministro e membros do 

Governo e falou-se muito pouco sobre o que se passa no Barreiro e do que se está a fazer, 

a nível de município, para melhorar a situação do concelho que continua a ter dificuldades 

e, sobretudo esqueceu-se de falar sobre a famosa estratégia própria, inexistente, para o 

desenvolvimento do concelho que continua à espera das obras do Estado e das obras 

financiadas pela EU, não deixando de observar que, o PS, desta vez nem o referiu, com 

certeza entusiasmado com a visita do Senhor Primeiro-Ministro e de outros membros do 

Governo, ao Barreiro. Visita essa que aproveita para saudar, porque tudo o que tenha a 

ver com o engrandecimento e valorização do Barreiro é positivo, mas espera que os 

protocolos assinados pela 14ª ou 15ª vez se concretizem e passem a alguma, coisa em 

prol dos munícipes e do Concelho. O centro de depuração é uma coisa extremamente 

importante que o Grupo do PSD saúda veementemente tal como todas as restantes 

medidas e espera que haja pontes, incluindo a 3ª Travessia do Tejo (TTT), agora que o 

País voltou a obter o respeito no mundo financeiro e se consegue financiar no exterior. 

Principalmente, espera que o PS não o devolva à situação anterior, de banca rota, e 
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consiga concretizar obra. Sim, então reclama-se a TTT, o transporte de grande velocidade, 

metro de superfície e todas as demais coisas que foram prometidas, que o Barreiro 

ambiciona e até reservou áreas de corredor para a sua concretização. Saúda a 

concretização de todas as decisões que espera aconteçam, para bem do Barreiro, de 

preferência, antes das próximas eleições autárquicas. O centro de depuração é uma coisa 

extremamente importante e que o Grupo Municipal do PSD também saúda. Finaliza com 

duas perguntas ao Senhor Presidente: 1ª - quando se falou na instalação de um Grupo de 

Trabalho, para proteger a atividade portuária no Barreiro e sobretudo para proteger a frente 

ribeirinha, se foi desde logo fixado algum prazo para conclusão desses trabalhos, caso 

contrário, corre-se o risco de se eternizarem; 2ª - que o esclarecesse sobre a estratégia, 

própria que da Câmara, para o desenvolvimento do concelho, independentemente dos 

meios facultados pelo Governo e pela EU. Disse. 

 

Deputado André Antunes (BE), cumprimenta todos os presentes e prossegue a sua 

análise dizendo que numa altura em que se fala em investimento, na SOFLUSA e TCB-60 

novos autocarros, é necessário ter em atenção o transporte público inclusivo. Ou seja, 

onde todos tenham os mesmos direitos e disponham de condições, independentemente 

das suas capacidades locomotoras porque, grosso modo, os transportes não estão 

convenientemente preparados para essas situações, cabendo assim a quem decide pela 

aquisição que seja ultrapassado o problema. Pergunta qual a localização exata da 

paragem TCB na Quinta do Conde e qual o ponto de situação que se faz da frota de 

autocarros porque, como tem sido por demais referido, há cada vez mais avarias que 

motivam atrasos e falhas de careiras, sendo que até 2020 ainda falta algum tempo, o 

utente tem direito a saber o que até lá está previsto fazer para minimizar tais ocorrências.  

 

Deputado José Paleta (CDU), cumprimenta todos os presentes e agradece a informação 

do Senhor Presidente, com a qual se congratula. Os bons resultados conseguidos nos 

últimos anos, tal como se ouviu, o que está a ser feito e a situação financeira que, há 

poucos anos, era de total asfixia e hoje a todos tranquiliza (executivo e barreirenses), é 

motivo de muita satisfação, mas parece-lhe que não é geral. Sente que a oposição preferia 

o contrário para ter motivos de crítica, neste período pré eleitoral. Na verdade, o Barreiro 

continua com problemas que, na grande maioria, são os que preocupam em todo o País e 

a sua resolução não está no âmbito das competências das Autarquias. A precariedade e a 

escassez de emprego, que condiciona o valor do salário cada vez mais baixo, com 

consequências trágicas no valor das reformas, após uma vida de trabalho árduo, a 
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insignificância das prestações socias etc. etc. … demonstram uma grande injustiça social 

evidente. As Autarquias, com uma ou outra medida que a lei lhes permite, “tapam alguns 

buracos”, ao providenciar alguns postos de trabalho, poucos, face a tantas necessidades, 

mas estão conscientes que isso não resolve e que não têm competência. Nessa matéria, é 

o Estado que tem esta competência própria e, mercê da nova fase de governação, espera-

se-lhe mais atuação. Não chega só palavras bonitas “o Senhor Primeiro-Ministro e o 

Governo querem colocar o Barreiro na centralidade etc. etc.”, sem medidas concordantes. 

As autarquias têm competências próprias e os autarcas eleitos têm igual valor a qualquer 

deputado da AR ou do Parlamento Europeu. Todos são eleitos por sufrágio direto em que 

cada cidadão dispõe apenas de UM voto. A Câmara sempre esteve, e está, disponível ao 

dialogo com os diversos Governos mas está tem havido muita descriminação e isso foi 

agora reconhecido pelo Dr. António Costa. Outros recusam-se em admitir mas é o que 

muitos pensam, sem verbalizar. Recorda antigas afirmações, que não esquecem, de um 

ministro PS que referindo-se à instalação do aeroporto na margem Sul, afirmou 

perentoriamente: “jamais”. A CDU sempre defendeu no seu programa para o Barreiro, 

estas questões estruturantes muito antes da recente reunião com o Senhor Primeiro-

Ministro e, exceto a questão da depuradora, todas as outras são reivindicações antigas 

que o programa comtempla. Mesmo a questão dos territórios da Baía Tejo, Siderurgia e 

Margueira, a CDU sempre exigiu que fossem devidamente tratados/ descontaminados. O 

Ministro Isaltino Morais, pretendeu utilizá-los para deslocalização de Ministérios, perante a 

oposição dos Municípios de Almada e do Seixal. Só o Município do Barreiro (Executivo PS) 

estava de acordo.  

 

Deputado Manuel Sabino (BE), cumprimenta todos os presentes e como não entende 

que está muito divulgada a construção da ponte pedonal Barreiro/Seixal pergunta se há 

alguma possibilidade deste traçado vir a ter interferência com o traçado existente para a 

outra ponte rodoviária ou mesmo com o traçado do metro de superfície. Tratando-se de 

uma ponte pedonal, certamente não poderá ter grande altitude, por isso gostava ainda de 

saber se terá alguma parte levadiça. Aguarda, com expectativa, que essa construção tenha 

outro aspeto positivo, que será o de eliminar “ o barracão”, muito desagradável e de uso 

duvidoso, que está situado no trajeto previsto e que não vá interferir com o “polo náutico 

dos ferroviários”. Disse. 

 

Deputada Zélia Silva (PS) cumprimenta ambos os Presidentes, da Câmara e da AM, os 

senhores vereadores e colegas deputados, jornalistas e público presente ou interligado e 
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prossegue dizendo que são muito bem-vindas todas as iniciativas que possam trazer 

desenvolvimento económico ao Conselho mas não são só os governantes centrais que 

podem potenciar essas iniciativas. A bancada do PS está substancialmente satisfeita com 

as negociações e as prestações que têm sido conduzidas entre Autarquia e Poder Central, 

sendo essencial a contribuição dada quer pelo Governo quer pelo Senhor Presidente e o 

restante Executivo Camarário. No entanto existem ainda outros tipos de apoio e 

envolvimento, nesta área, que podem ser promovidos pela CMB através do GAE (Gabinete 

de Apoio ao Empresário) ou dos contatos que o Senhor Presidente tem desenvolvido, ao 

longo dos anos. Assim, gostaria de saber se esse Gabinete tem dados que ajudem a 

perceber quais são os interesses dos empresários e potenciais empresários, caso existam, 

o que procuram as empresas. Porque, do que se vai ouvindo e comentando, agora que já 

há coisas assinadas e que são coisas conhecidas, poder-se-á começar a trabalhar e a 

desenvolver com a cooperação do GAE no sentido de os apoiar e ajudar a compreender o 

que está a acontecer. Quanto ao Posto de Turismo também gostaria de saber qual o ponto 

de situação, se existe alguma análise sobre quem procura o Barreiro; o que procura 

quando o visita; quais as suas expetativas e se estas encontram resposta, à altura do 

espectável; Qual o caminho delineado pela CMB para responder as essas necessidades 

quer seja do ponto de vista do turismo ou mesmo da visitação. Sobre as competências e 

independência do Poder Local já referidas, se ainda for oportuno apesar do “timing”, 

gostaria de obter resposta a algumas questões formuladas ao longo do mandato porque só 

é possível propor, comentar, analisar, tudo aquilo que se faz quando há informação e 

conhecimento dos projetos em desenvolvimento, sobre os quais há sempre a possibilidade 

de caminhos alternativos de melhoria quando se sabe para onde caminhar e que objetivos 

se pretendem atingir. 

Das muitas ações elencadas na informação escrita do Senhor Presidente não se 

compreende muito bem como é que elas conduzem, ou se entreajudam, para um objetivo 

comum, onde o essencial será, sempre, “colocar o Barreiro no mapa” e desenvolver o 

concelho, mas isso só por si é muito genérico, pelo que sente necessidade de obter pontos 

mais focados, a fim de perceber em que medida se está a evoluir, porque haverá coisas 

que se possam melhorar e outras onde nem vale a pena insistir e abandonar o projeto, 

após concluir que não vai levar a nada. 

Relativamente às festas da cidade, pretende saber se já existem empresários, ou 

prováveis empresários, interessados a apresentar candidaturas a espaços, “stands”, no 

recinto das festas e, a existirem, quais são as suas áreas de interesse e quais os prazos 

em que devem apresentar as candidaturas. Disse. 
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O Presidente AM, agradece a intervenção da Senhora Deputada e atualiza a informação 

sobre os tempos, depois dá a palavra ao Deputado PSD. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), recentemente teve conhecimento que o GAE (Gabinete de 

Apoio ao Empresário) é, na verdade, um número de telefone onde normalmente não há 

ninguém para o atender e quando atendem dizem que não sabem ou não têm essa 

informação para dar aos empresários. Pergunta, ao Senhor Presidente, se efetivamente 

isto é verdade.  

 

Deputado Isidro Heitor (PS), considerando que a intervenção do Senhor Presidente 

respondeu à maioria das questões que tinha para colocar vai então falar das 3 ou 4 

restantes. 

Realça muito positiva a melhoria que finalmente está a ser efetuada nas passadeiras de 

algumas artérias, tal como várias vezes havia sinalizado e estas alterações vão facilitar 

muito a circulação dos transeuntes e quando chover já não será necessário “o barco” para 

atravessar a rua. Além disso não se esquece de evidenciar a boa escolha do tipo de 

pavimento, mais inclusivo e apropriado a invisuais e deficientes motores. Quanto à limpeza 

das árvores, na Avenida da Liberdade, também tem a ver com a segurança das pessoas e 

merece resolução, antes que algo aconteça. 

As obras e velas nos Moinhos de Alburrica, são para além de urgentes sob pena de não 

acontecendo rapidamente, talvez depois do próximo inverno deixem de fazer sentido, por 

desnecessárias. 

O Dia “B”, que é uma grande jornada de participação dos cidadãos, também carece de 

enquadrar as pessoas (como falou a Sra. Ministra da Administração Interna ao referir as 

necessidades operacionais inerentes ao contingente de bombeiros voluntários 

provenientes de Espanha aquando desta enorme tragédia recente) também aqui 

reconhece que houve excessos nomeadamente pintura no pilarete, Largo Rompana, e na 

calçada portuguesa, R. Eusébio Leão, que qualifica “um gasto desnecessário que nada 

melhorou a cidade, pelo contrário”, por isso requer-se muito cuidado em relação ao 

voluntarismo.  

Os TCBycle, após algum tempo de atividade, pergunta ao Senhor Presidente quais os 

contributos deste transporte na comunidade e que balanço se faz. 

Por fim, o Terminal de Contentores. Numa introdução reinadia diz que releva e não se 

deixa afetar por palavras de orfandade uma vez que não se sente politicamente órfão, mas 
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se de algum modo essas afirmações contribuírem para o desenvolvimento do Barreiro 

então congratula-se com isso e fica muito feliz. Noutro tom, refere que tem todo o interesse 

em que a Câmara lhe envie rapidamente, a si e restantes deputados da bancada, cópia 

dos contributos da CMB, enviados antes da APPA colocar o RNT em discussão pública, 

onde certamente a Câmara terá proposto soluções para minimizar o impacto paisagístico e 

de ruído na frente ribeirinha e no concelho. Disse.  

 

O Presidente AM agradece e volta a atualizar os tempos de cada partido. Depois dá a 

palavra ao Deputado PSD. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), tendo o anterior Governo (PSD/CDS) voltado a contribuir 

para os TCB, gostava de saber se, neste conjunto de medidas agora negociadas com o 

Governo, há alguma novidade quanto às comparticipações para os TCB, designadamente, 

para a renovação da frota, onde seria muito interessante algum apoio adicional. E porque o 

anterior Governo dotou o Hospital de verba para pagar a fornecedores e ficar numa 

situação financeira sã e participou na construção do Centro de Saúde da Cidade Sol, 

gostaria de saber, das reuniões com o Senhor Primeiro-Ministro, no âmbito da visita ao 

Barreiro, há alguma novidade nestas matérias. Além disso, em termos de futuro do 

Hospital do Barreiro, que impacto poderá trazer a construção do Hospital do Seixal ou a 

ponte rodoviária Barreiro/Seixal, o que é bom, mas tendo certamente sido abordadas estas 

matérias gostaria de ser esclarecido. Disse. 

 
Deputado André Pinotes (PS), na senda das afirmações sobre o Hospital do Barreiro e 

do investimento aprovado, no valor de 800.000 euros, que naturalmente se vai materializar, 

pergunta ao Senhor Presidente se já estudou, ou vai estudar, o impacto que irá ter nas 

valências do Hospital do Barreiro, a travessia rodoviária que vai ligar e aproximar estas 

populações, como é desejo comum. Passado escasso tempo para esta complexa 

apreciação, aceita que isso ainda não esteja feito mas, se não tiver condições de 

responder hoje, gostava futuramente voltar a este debate sobre uma preocupação que é 

de todos. Disse. 

 

O Presidente AM dá a palavra ao Senhor Presidente para responder às questões 

colocadas. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, diz que está disponível e que tem informação para dar 

sobe: o Hospital, a ponte, a descentralização etc. etc., e os senhores Deputados avaliem 
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se é o momento mais indicado, tendo em conta os três pontos da OT que ainda faltam 

debater e o tempo que para isso vai ser necessário. 

Nota que tanto a informação como o nível de conhecimento dos Deputados não deve ser 

restrito, ou proveniente, apenas das reuniões nesta AM. Quem assistiu à recente 

intervenção, no âmbito das comemorações do dia da Cidade, teve oportunidade de ouvir 

as suas explicações sobre muitas destas perguntas já que metade dessa intervenção foi 

sobre questões de estratégia para o concelho. Se quiserem, pode até ler aqui esse 

documento ou, pelo menos a parte correspondente à estratégia e ler conteúdo total do 

documento, de vinte e muitas páginas, da informação escrita. Informação não lhe falta, ao 

contrário do tempo mas, desse, será a AM e o seu Presidente a decidir tendo em conta 

que só já teremos mais uma reunião de Assembleia. 

Diz que enquanto Presidente da Câmara, fosse qual fosse o governo, teve sempre uma 

postura de cooperação institucional, independentemente de afirmação das diferenças 

ideológicas, políticas, partidárias porque, essas, são um elemento de frontalidade e não 

devem condicionar a relação institucional e nota a boa relação institucional, de trabalho e 

proximidade que teve com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes, do Governo 

PSD/CDS, dos mais criticados como neo-liberal. Contudo, sendo plenamente conhecido 

por ambos, o que politicamente cada um era, isso nunca impediu a excelente cooperação, 

e não tem mal nenhum, é factual. Há um novo Governo que tem em desenvolvimento, 

naturalmente adaptado às políticas que prossegue, aquilo que a CMB quer implementar e 

há a possibilidade de concordar ou não concordar. Havendo acordos, ótimo, não havendo, 

cada um que assuma a sua responsabilidade pela decisão que tomar. 

O facto de haver tanta e tão inflamada resposta dos Deputados, sobre a questão da 

orfandade, significa que se sentiram incomodados, no entanto, mantém que é essa a sua 

apreciação embora não se queira alongar neste ponto por questões de agenda, mas 

certamente não faltará oportunidade, no futuro. Ilustra que provocação é diferente de 

picardia e esta não o preocupa, bem utilizada, sem demagogia ou ofensa pessoal, até é útil 

ao debate. O que o inquieta é a falta de ética e de princípios na política, onde há criticas e 

acusações de muita facilidade, em momentos agudos da vida nacional, porque a 

honestidade e a honra das pessoas não podem ser postas em causa com toda a ligeireza, 

como recentemente se ouviu, nada relacionado a nível pessoal ou sequer com o concelho, 

veio a propósito de picardia e provocação.  

Sobre a Soflusa refere que o acordo de empresa é muito positivo e saúda as medidas 

tomadas, que permitem ultrapassar problemas de curto prazo, mas é preciso ter 

consciência que a questão estrutural não ficou resolvida e tal como se disse na última 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

14 
 

Assembleia, corroborado pelos deputados do partido do Governo, é importante resolver o 

problema de resposta às necessidades dos utentes (cumprimento de carreiras, horários 

…). Além disso, é preciso ter uma visão alargada dos transportes públicos urbanos, da 

AML. No caso, tem uma opinião formada e por diversas ocasiões manifestada, a membros 

do Governos ou noutros fóruns que participa. 

O grupo de trabalho para o Estudo sobre o terminal (TCB) tem, obrigatoriamente, de ser 

constituído ao mais alto nível, isso está fora de questão desde o início, antes mesmo de 

ouvir as declarações da Senhora Ministra. 

Para a 5ª Esquadra da PSP havia uma verba de € 360.000 mil euros e agora há € 715.000 

mas também há mais exigências, que fizeram aumentar o projeto. 

Da recente visita de membros do Governo o que é imprescindível é manter a unanimidade 

e o foco, todos continuem a intervir para que as coisas se concretizem e assim transformar 

as intenções em realidade. Recorda-se de ter visto, na propaganda pré eleitoral autárquica 

do PS, exigências sobre a TTT e de ver também uma expressão com a qual frontalmente 

discorda “PS é amigo do Barreiro” porque não quer, nem o Barreiro precisa que o PS 

quando está no Governo, seja amigo do Barreiro. O que quer, o que o Barreiro quer e 

precisa é ser tratado com equidade, relativamente aos restantes concelhos do País, é o 

conceito que defende. 

Na EM-510 o passeio e ciclovia vão prosseguir até à Penalva, faseado, porque não há 

condição de ser de outra forma. O plano municipal de vias clicáveis, em que se integram a 

EM-510 e a ponte pedonal para o Seixal, prevê a construção de 66Km dos quais apenas 9 

ainda estão construídos. 

Sobre estratégia bisa que pode ler a sua intervenção, no âmbito das comemorações do dia 

da Cidade. ou enviar o documento aos Senhores DM. 

Transportes (TCB), reafirma a aquisição de 60 novos autocarros, aqui aprovada, e para 

curto prazo foram adquiridos 5 veículos usados e alguns motores para substituir outros 

inutilizados. Ao deputado do BE responde que a paragem será na zona de percurso na 

estrada nacional junto à rotunda, em local a definir com a CM Sesimbra. 

Depuradora de bivalves é uma coisa que há muito se vem conversando entre os vários 

municípios da região e há mais de 7 anos que a Câmara foi ao IPIMAR saber o que se 

poderia fazer para em conjunto resolver o problema. 

A ponte pedonal para o Seixal é levadiça e não interfere com a ponte rodoviária, têm 

percursos paralelos. Também não interfere com as instalações náuticas dos ferroviários. 

Quanto à possibilidade de vir solucionar o problema do “barracão” situado na área de 

implantação dessa infraestrutura diz que não é caso único, que há outras com funções 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

15 
 

idênticas e pessoalmente, não em representação da Câmara, mas pessoalmente pensa 

que é necessário atuar sobre essas matérias quando existirem alternativas, porque não 

pode haver “meias intervenções”, quando for para atuar é mesmo para corrigir 

definitivamente a situação, não é para depois abandonar a propriedade, que foi 

selvaticamente ocupada mas não é camarária, é do Estado (APL e DGF). 

A Câmara apresentou recentemente duas candidaturas importante na intenção, mas de 

pequena verba, para apoiar a transição para a economia circular, projetos /ideias para a 

economia municipal e outra para os laboratórios vivos para a descarbonização. 

Às perguntas sobre descentralização de competências responde que uma coisa é 

aprofundar conhecimento, outra, diferente, é tomar decisões em fim de mandato, como 

certamente todos concordarão. Efetivamente existe um conjunto de contatos valiosos, com 

os quais muito se aprendeu, com várias entidades sobre questões do território e 

internacionais mas naturalmente não é para incorporar, a não ser na reflexão própria de 

cada um. Ainda recentemente houve um convite de uma cidade nos EUA com que a 

Câmara está a trabalhar, nesse âmbito foram lá técnicos mas ninguém do executivo 

porque se entende que neste momento não se justifica. Também existe convite de um 

Presidente de Câmara da Holanda além de outros. È sempre útil conhecer outras 

realidades, outras formas de pensar e opiniões diferentes, as de alguém de fora têm 

certamente uma visão de distância que é útil incorporar nas reflexões. 

A substituição do pavimento das passadeiras por betuminoso já começou nalgumas 

artérias. Também já se iniciaram as obras de recuperação exterior dos moinhos. O moinho 

nascente vai ter velas e um mecanismo para que funcionem; O moinho do centro não terá 

ainda velas e vai acolher um centro interpretativo da zona; O moinho de maré gigante, há 

intenção de que seja integralmente recuperado, mas terá que ser por fases devido aos 

custos serem muito elevados. Trata de um moinho histórico porque é quase único no País 

em que é o telhado que gira. O moinho pequeno já está adjudicado e no moinho do cabo o 

que se vai fazer é um arranjo paisagístico. No moinho grande de maré vai começar por se 

limparem as comportas. 

Os documentos sobre o terminal (TCB), solicitados pelo DM Isidro Heitor, são públicos mas 

é sempre possível enviar-lhe uma cópia. 

Confirma o investimento de 800.000 euros aprovado para o Hospital do Barreiro que é dos 

3 hospitais (Barreiro, Almada e Setúbal) o que tem menor verba. Existe alguma 

preocupação quanto à saúde hospitalar no concelho, que parece não ter diferenças após a 

nova administração mas, de momento, como ainda não houve tempo para fazer a 
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autêntica avaliação é prematura esta afirmação, mas parece que não se trata de um 

problema de administrações e sim de orientações politicas. 

Se os TCB voltaram a receber, ou não, mais apoios responde que com a nova legislação é 

tudo muito diferente, mas sim há um apoio pontual de € 50.000 da administração central e 

no âmbito da candidatura (60 autocarros) há aquele valor diferencial (financiado a f.p., 

como se sabe) entre o valor do veículo a gasóleo e o custo do veículo GPL que poderá 

atingir, na melhor das hipóteses, € 3,5 Milhões. 

O Hospital do Seixal não irá afetar nada o do Barreiro por se tratar de hospital de menores 

dimensões e se a ponte do Seixal potencia o sistema hospitalar e a visão integrada dos 2 

hospitais, sim potencia ou pelo menos deveria potenciar. Se o terminal (TCB) se 

concretizar há que reponderar um conjunto de aspetos como: o hospital, a proteção civil e 

outros (acessibilidades …) que é necessário começar já a ponderar e colocar em cima da 

mesa, porque haverá mais umas centenas largas de postos de trabalho com a atividade 

portuária, industrial e económica e o sistema hospitalar e de proteção civil, para já, são os 

principais a reponderar. 

A orientação que existe para o GAE, como para qualquer serviço, se não sabe responder 

faz a ponte com quem conhece, para que o interlocutor seja devidamente esclarecido, não 

se limitar a responder que não sabe. 

 
Deputado Manuel Sabino (BE), recoloca a pergunta sobre “o barracão”, e complementa 

que se a dificuldade está nos “pombais” ilegalmente ali colocados haverá a possibilidade 

de os deslocalizar para a “famigerada” cidade dos pombos que uns avançaram a ideia, 

outros se apressaram a criticar e entretanto está por fazer. Disse. 

 
Deputado André Antunes (BE), persevera na sua argumentação pela falta de sinalética, 

no Terminal Rodo-Ferro-Fluvial, destinada aos turistas que por via fluvial entram ao 

Barreiro mas, devido a esta inação, acabam por regressar sem o visitar e todos ficam a 

perder. Os 1ºs perdem conhecimento e tempo de viagens (ida/volta) mas o comércio local 

também fica prejudicado pelo que acha interessante recolocar as questões levantadas pelo 

PS sobre o turismo e a visitação no concelho. 

A AM é um Órgão fiscalizador e da condição de Deputado sente deve ser informado, pese 

embora a falta de tempo referida que não o preocupa, o que pretende é sair daqui 

suficientemente esclarecido, independentemente a hora de terminar os trabalhos ou da 

necessidade de marcação de AM extraordinária. Destaca que a questão assaz importante 

do terminal (TCB) com tanta informação como o Senhor Presidente disse que tinha para 

prestar, acabou por ser dada aos poucos. Disse. 
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O Presidente AM, dá por encerrado o ponto 3.1 e abre à discussão o próximo ponto 3.2 o 

qual foi dispensado de apresentação ou discussão por não existirem dúvidas sobre o que 

está em apreço. Assim, o Senhor Presidente coloca de imediato à votação, perguntando: 

Quem vota a favor; Quem vota contra e Quem se abstém. 

 

3.2 CORREÇÃO GRÁFICA DO SEU LIMITE (PMRAU/86). ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) 
DO CONCELHO DO BARREIRO. 

 

Aprovado por Unanimidade. 

 

O Presidente AM, dá por encerrado o ponto 3.2 e idem para o ponto 3.3 quanto à 

dispensa de apresentação ou discussão por não existirem dúvidas sobre o que está em 

apreço.  

 

O Deputado Isidro Heitor (PS), diz que o PS fez oportunamente os seus considerandos, 

aquando da apresentação e discussão da Apresentação e Prestação de Contas 

Consolidadas, cuja posição mantem. Tratando-se agora apenas da soma desses valores 

vai votar sem problema de nova apresentação. 

 

O Senhor Presidente da AM coloca à votação o ponto 3.3 perguntando: Quem vota a 

favor; Quem vota contra e Quem se abstém. 

 
3.3 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 

DO BARREIRO E OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS DO 
BARREIRO REFERENTE AO ANO DE 2016. 

 

Aprovado por Maioria com 18 votos a favor da CDU e do BE; 10 abstenções do PS e 

PSD. O MCI e o MRPP não estiveram presentes. 

 

O Presidente AM, abre à discussão o próximo ponto 3.4 e para sua apresentação dá a 

palavra ao Senhor Presidente da CMB que delega no Senhor Vereador Rui Lopo. 

 

Senhor Vereador Rui Lopo, faz uma breve exposição informando que se trata efetivamente 

de revogar o anterior Plano, devido a índices de construção já muito desatualizados pela 

evolução. Aquando da sua elaboração previa-se ocupação diferente daquela que 

atualmente se contata, o mesmo se refere a áreas de habitação (dos fogos) etc. Além dos 

arruamentos que carecem igualmente de ajustes para cumprir legislação e melhorar as 

condições de circulação. E só após a revogação do Plano, que aqui se coloca à 
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aprovação, é possível a aprovação de novo plano com as características assinalada e que 

são do interesse de todos os envolvidos (CMB e proprietários). Disse. 

 

Deputada Zélia Silva (PS) pergunta se já foram passados para o domínio público os 

terrenos que serão necessários para os arruamentos e se foram devidamente registados 

qual o documento onde se encontra porque, na documentação técnica que aparece na 

proposta, não viu essa referência nem o documento. Na descrição feita diz, a dada altura, 

que foi comunicada a informação aos proprietários dos 46 lotes e a pergunta é se estes 

também participaram da discussão ou apenas lhes foi comunicado e se eles perceberam o 

que estava em jogo porque é bom que as pessoas percebam bem o que está a ser feito. 

Sobre uma deliberação de Câmara do ano 2000 e a deliberação 324/04 que foi necessário 

fazer em 2004 para a execução do Polis e que vai ao encontro do que agora proposto não 

subsiste qualquer dúvida para o PS. Disse. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), relativamente à execução das infraestruturas e 

arruamentos conexos com os 46 lotes pergunta quem vai suportar os encargos associados 

à execução dessas infraestruturas e arruamentos; se vão ser executadas no imediato ou 

ficam apenas sinalizadas; se há algum tipo de compromisso relativamente ao 

desenvolvimento dos 46 lotes; confirmar se há alguma evolução quanto à parte junto às 

instalações comerciais do LIDL que pode ou não ser necessário deslocar e, em caso 

afirmativo, o que se vai fazer na área em relação a zonas verdes, em concreto, como é que 

se vai desenvolver em relação ao Polis e além dos donos dos 46 lotes quem vai ficar 

proprietário da restante área: O LIDL, o domínio público enfim, para melhor perceber. 

 

O Presidente AM, diz que todas estas questões não se enquadram no âmbito da proposta 

que trata APENAS A REVOGAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR contudo, se o Senhor Vereador 

Rui Lopo quiser, pode responder. 

 

O Senhor Vereador Rui Lopo responde e presta toda a informação e conhecimento de 

que dispõe sobre a matéria numa explanação ininterrupta de 12 minutos após os quais 

todos se declararam satisfeitos e que se dispensa relatar por não se enquadrarem no 

âmbito da presente proposta.  

 

O Presidente AM, coloca à votação o ponto 3.4, perguntando: Quem vota a favor; Quem 

vota contra e Quem se abstém. 
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3.4 REVOGAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DOS ARCOS / QUINTA DAS CANAS 

Aprovado por Unanimidade. 

É lida a ata em minuta nº 8/17 e, colocada à votação, è aprovada por Unanimidade. 

ENCERRAMENTO 

O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pelas 01h.05mn 

do dia 01 de Julho de 2017, constando a gravação áudio desta sessão, arquivada, nos 

serviços da Assembleia Municipal. 

APROVAÇÃO DA ATA 

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

e Aprovada por MAIORIA, na reunião ordinária realizada dia 07 de Setembro de 2017, 

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

que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 
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