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Ata nº2/15 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 27 de Fevereiro de 2015 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma 

horas, no Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro, 

com a seguinte Ordem de Trabalho:  
 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1 APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO BEM COMO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA; 

3.3 PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O BARREIRO E 
DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONCELHO DO BARREIRO 
– APROVAÇÃO FINAL – (PROCº PMRAU/86); 

 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21,35 

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

presenças anexa à ata. 

O Senhor Presidente da Mesa fez a leitura dos pedidos de substituição que foram 

feitas pelos deputados municipais, ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de 

Setembro, revista pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  

 José Paleta é substituído por Hélder Loução 

 Alexandra Silvestre é substituída por Carlos Bucho  

 Antonieta Oliveira é substituída por José Carlos 

 André Pinotes é substituído por Teresa Guerreiro 

 Madalena Alves Pereira é substituída por David Rodrigues 

 Carlos Guerreiro é substituído por Teresa Guerreiro 

 Vítor Nunes é substituído por Patrícia Ferreira 

 Em substituição da deputada Ana Porfírio, presidente da UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DO BARREIRO E LAVRADIO, António Raposo. 
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O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 
Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Vereadores, Sofia Amaro Martins, Regina Célia 
Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, 
Luís Filipe Pimenta Ferreira, Marcelo Correia de Sousa Moniz, Joana Rita Falua 
Branco e Teresa Alexandra Veiga Costa. 

A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 
Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vítor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e 
pela segunda Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva.  
 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, coloca a votação a Ata nº13 de 9 de 
outubro de 2014, que foi aprovada por MAIORIA, com duas abstenções de dois 
deputados do Partido Socialista por não terem participado nessa reunião. 

 

 

 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

3.1 APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO BEM COMO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA; 

 

Presidente da CMB, faz uma abordagem sobre algumas matérias relacionadas com o 
período a que corresponde a informação escrita. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, defendeu que nesta reunião da Assembleia 
Municipal fosse colocado um ponto para discussão das questões relacionadas com o 
Terminal de Contentores. 

O Governo já decidiu sobre a localização do Terminal e todos serão poucos para levar 
essa decisão a “bom porto”. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, explica que será realizada em breve 
uma reunião extraordinária sobre o “Terminal de Contentores no Barreiro”. 
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A Deputada Zélia Silva do PS, coloca questões sobre a visita a Bruxelas. 

Relacionado com as Candidaturas o que se prevê que venha a acontecer. No 
programa 2020 pergunta se já existem candidaturas construídas e se existem 
candidaturas intermunicipais. 

Sobre a mobilidade lamenta que o Vereador se tenha esquecido de convocar os 
deputados municipais. E que para a próxima reunião não se esqueça de o fazer. 

Gostava de saber com mais detalha o que existe sobre o CLASB. 

O Conselho Municipal da Juventude, como é que está a funcionar e qual é a sua 
atividade. 

 

O deputado Ricardo Rosado do PS, ao Partido Socialista preocupa-os, ao nível da 
Segurança Social do Barreiro, estas experiências laboratoriais do governo. 

Sobre as garantias bancárias dos terrenos da Verderena e das Cordoarias, veem de 
forma turbulenta como esta situação se arrasta, porque incidem sobre territórios 
importantes do Barreiro. 

Na informação escrita diz que o Barreiro é uma das 7 cidades amigas da Juventude, 
mas o Barreiro é a Cidade com maior índice de envelhecimento da Península de 
Setúbal. Quais foram os critérios considerados para aquela apreciação. 

Sobre a reabilitação da escola nº 2 do Lavradio, quais são os níveis de prioridade para 
aquele equipamento. 

 

A Deputada Patrícia Ferreira do PSD, gostava de saber como é que o Barreiro é uma 
das 7 cidades amigas da Juventude se rejeitou o PEPAL. 

Gostaria que tivessem em atenção uma maior compatibilidade entre os Transportes 
Coletivos do Barreiro e os barcos da SOFLUSA, porque muitas vezes à uma e duas da 
manhã não existem autocarros à espera das pessoas que vem naqueles barcos. 

Quer parabenizar o protocolo SMART. 

 

O Deputado Hugo Abade da CDU, é muito natural que o PSD não entenda que o 
Barreiro é amigo dos jovens. Os jovens vivem no Barreiro e vivem o Barreiro. O 
município esforça-se para dar oportunidade de criatividade aos jovens. Ao contrário do 
PSD que quer fazer um aeroporto para exportar os jovens. 
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O Deputado André Antunes do BE, existe efetivamente uma questão de 
desfasamento entre os horários dos barcos e o das carreiras dos TCB. Quem regressa 
de Lisboa tem problemas de mobilidade e em horas mais sensíveis. 

Sobre a Cidade do Barreiro e a juventude, não acompanham a visão e por isso 
gostava de ser esclarecido sobre quais as métricas em que o Barreiro foi avaliado. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, sobre os horários dos TCB, sempre foi uma 
preocupação da CDU, a de acompanhar os horários das carreiras do transporte pluvial 
da SOFLUSA. Devendo-se fazer sempre um esforço por melhorar. 

Na sua opinião dá alguns exemplos que colocam o Barreiro como uma Cidade amiga 
da Juventude e podia começar pelos transportes, mas também a malha escolar, a 
situação cultural, os projetos que existem para a juventude como o OUTFEST. 

As questões relacionadas com os jovens são transversais numa série de rubricas do 
orçamento da câmara. 

Não foi o município do Barreiro que estabeleceu os critérios para que o Barreiro 
tivesse sido considerado como uma das Cidades amigas da Juventude. 

 

O Deputado José Batata da CDU, faz parte do papel das oposições ter desconfiança.  

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, questões relacionadas com o “Portugal 2020” e 
gostaria de saber se a câmara do Barreiro tem algum documento estratégico para 
aquele quadro comunitário. 

Coloca uma questão relacionada com a doca seca da CP. 

Sobre a atividade portuária, diz que o que está em estudo é uma solução realista. 
Estão numa fase de estudo e há questões que têm que ver com o trabalho do 
município. Pergunta se por exemplo, a câmara já analisou os impactos que terá no 
Barreiro, Verderena e Santo André, a instalação do Terminal de Contentores. O que 
vão fazer ao espaço que querem transferir e qual o estudo em termos de impacto 
dessa transferência. 

Qual a solução apontada para as marinas. 

Sobre o desenvolvimento do turismo no Barreiro, diz que este tem andam a dormir. 
Em Portugal no ano 2014 12,5 % das receitas foram provenientes do Turismo. O que 
tem feito o Barreiro no sentido de captarem turistas. 
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A câmara deveria de arranjar os edifícios que se encontram entaipados, tentar arranjar 
soluções para o antigo campo D. Manuel de Mello. Os barreirenses pagam mais 
impostos e tem menos qualidade de vida. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, faz um pedido de esclarecimento. 

Sobre o Terminal de Contentores no Barreiro. A coisa agora é realista e tem pernas 
para andar, qual é a posição do Partido Socialista local. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, as posições do PS são claras e já as transmitiram. 

Um porto de águas profundas de 18 metros o Barreiro não têm condições mas para 
um de 14 metros já tem. Tem que se concretizar os estudos. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, faz uma intervenção sobre o Porto de 
Contentores no Barreiro. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Sobre o Terminal de Contentores, ainda não viu nada colocado de forma clara.  

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, faz um protesto à mesa. 

Sobre os tempos de intervenção. A deputada Patrícia Ferreira foi sancionada na sua 
intervenção e depois veem outros deputados mais experientes a falar que ninguém 
lhes diz nada. É uma falta de democracia. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, não aceita o protesto e explica 
porquê. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, dirige-se ao deputado Rui Ferrugem, para lhe dizer 
que já trabalhou na CP, na PT e outros e não traz para ali temas dos seus locais de 
trabalho. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, justifica a sua intervenção sobre esses assuntos. 
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O Deputado Ricardo Rosado do PS, dirige-se ao deputado José Batata e à 
abordagem que fez sobre as oposições. 

Faz sugestões sobre a Assembleia Municipal Extraordinária me o seu tema do 
Terminal de Contentores. 

E aponta o que a seu ver são factos concretos, à autarquia. 

 

A Deputada Zélia Silva do PS, pergunta ao senhor presidente da câmara sobre a 
localização do futuro complexo camarário. 

Sobre o protocolo de descentralização para as freguesias. 

Em relação a pessoal e “à rescisão por mutuo acordo”, que deriva da lei, qual é o 
posicionamento da câmara sobre aquele assunto. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, a execução do IMI foi acima da expectada. 

Pergunta se podem detalhar um pouco sobre qual a participação efetiva da câmara e 
qual é o seu encargo estimado nas Candidaturas com Fundos Europeus. 

 

Presidente da CMB, não concorda que existam duas linhas de comboio a cortar o 
centro do Barreiro.  

A estação terminal dos comboios no Barreiro corta o Barreiro ao meio. A ideia é que 
passe para os terrenos da Quimiparque e com isso a Verderena passa a ficar 
integrada na Cidade.  

Existe, imenso trabalho a ser feito. 

Coloca interrogações de como é que vai ser feita a gestão, qual é o papel dos agentes 
locais, conseguem ou não fazer a ligação ao Seixal. Como se faz a potenciação dos 
territórios da Siderurgia. 

A visão que tem que ter para as questões do ”porto” é a de integração numa frente 
Ribeirinha. Onde consigam fazer a consolidação entre as duas margens. 

Tem que ser feito trabalho, mais do que se criarem expetativas. 

Sobre o Portugal 2020 e os fundos comunitários europeus, ainda não consegue 
perceber o que vai ser, porque não existem regulamentos. 

O que existe é uma pré-candidatura estratégica para a área metropolitana de Lisboa. 
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Sobre os TCB diz existirem insuficiências nos serviços que prestam, mas que têm 
excelentes transportes públicos. Os TCB têm que estar articulados com os barcos, 
com as escolas e com a vida na Cidade. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, Parece que existe uma perseguição à bancada do 
PSD. 

Sobre os fundos comunitários pergunta se o quadro com as candidaturas existe ou 
não. 

Prenuncia-se em relação ao PEPAL. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, reconhece que o presidente sabe jogar com as 
palavras. 

Volta a afirmar que a câmara está a dormir em relação ao turismo.  

Acusa a câmara de ter prejudicado 18 estudantes, por não ter aderido ao PEPAL. 

 

A Deputada Patrícia Ferreira do PSD, diz que ainda bem que admitem, que existem 
falhas nos TCB, principalmente de coordenação e pergunta ainda porque é que 
quando chove e os autocarros estão parados no Terminal, as pessoas não podem 
ocupar os seus lugares. 

 

A Deputada Zélia Silva do PS, Recursos Humanos, a questão que colocou e que não 
foi respondida, relacionada com o “Programa de Rescisão Por Mutuo Acordo”, qual a 
posição da câmara sobre isto. 

 

O Deputado Hugo Abade da CDU, faz uma interpolação à mesa. 

Precisa que o presidente da Assembleia o esclareça sobre o que é “o pedido de 
esclarecimento”. 

 

Presidente da CMB, no mapa das candidaturas, que faz parte da informação escrita 
do presidente têm uma síntese das candidaturas ao longo do mandato. 

A atitude que têm sobre o Porto de Contentores é o da disponibilidade para o aceitar. 
Não faz um jogo de palavras, quanto muito se quiserem é uma estratégia politica. O 
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que tem tentado fazer é construir as soluções, do que acha melhor para o Barreiro e 
para a Região. 

As garantias bancárias devem de estar libertas neste ano de 2015. 

O café Barreiro, ser para a PSP faz parte da insistência da câmara, e orçamentaram-
no na perspetiva de se concretizar. 

 

 

 

 

3.3 PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O 
BARREIRO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CONCELHO DO BARREIRO – APROVAÇÃO FINAL – (PROCº PMRAU/86); 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 27 votos a favor, da 16 da CDU, 
8 do PS, 2 do BE e 1 do MCI, 2 abstenções do PSD, a deliberação da Câmara 
Municipal acima referenciada e apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, o 
documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo C”. 

 

O VEREADOR RUI LOPO – apresenta a proposta e informa que esta na câmara foi 
aprovada por unanimidade. 

 

A Deputada Susana Silva da CDU, lê o parecer da Comissão Permanente de Obras, 
Serviços Urbanos, Planeamento e Desenvolvimento Económico, reunida no passado 
dia 2 de fevereiro. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, O grupo municipal do PSD reafirma que o facto do 
Plano Diretor Municipal estar desde 2003 em revisão, isso prejudica o município. A 
falta deste instrumento que é uma peça macro. 

Acusa a CDU como a principal responsável pela falta de um PDM. Constata a 
ineficácia da CDU em levar a bom porto a revisão do Plano Diretor Municipal. 

Registam que foi acolhida uma sugestão do PSD e do PS para a inclusão do Bairro 
das Palmeiras. 
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ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 01 horas e 

09 minutos do dia 28 de fevereiro de 2015, 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 em 7 de 
setembro de 2017, vai ser assinada por mim Ana Paula Monteiro, Assistente 

que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal Frederico Fernandes Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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