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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 29 de setembro de 2011 

Ata N.º 18 

 
 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e vinte e cinco 
minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal do 
Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Um – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com o disposto 
na alínea e) número um do artigo quinquagésimo terceiro da Lei cento e sessenta e nove de mil novecentos 
e noventa e nove de dezoito de setembro, alterada pela Lei número cinco-A de dois mil e dois de onze de 
janeiro; 

 

Ponto Dois – Redução da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar na Área de Intervenção 
do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela (GRCHVP); 

 

Ponto Três – Aprovação da proposta de Plano de Pormenor do Museu da Música, Arraiados – Pinhal Novo; 

 

Ponto Quatro – Demissão de condição de associado da EUROPAN Portugal. 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sr. Vítor Manuel Barrocas Borrego, pelo Primeiro Secretário, Sr. 
Simplício Joaquim Guerra Piteira e pelo Segundo Secretário, Mário Chitas Lança. 

 

Feita a chamada verificou-se a ausência de: 

• Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU; 

• Sra. Maria Antonieta Sobral da CDU; 

• Sr. José Braz Pinto do PS. 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 

• Sra. Vereadora Adília Candeias; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Calha; 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informou que: 

• A Sra. Maria Antonieta Sobral da CDU apresentou o pedido de suspensão de mandato por 
noventa dias, por motivos profissionais. Colocado o pedido à apreciação do plenário, não mereceu 
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qualquer comentário. Em sua substituição foi convocado o Sr. Mário Chitas Lança que 
encontrando-se presente tomou posse. 

• O Sr. José Braz Pinto do PS justificou a ausência à sessão por motivos pessoais, tendo a falta 
sido considerada justificada. Fez-se substituir pelo Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão. 

• O Sr. Pedro Filipe Margarido do Partido Social Democrata (PSD) apresentou pedido de renúncia 
ao mandato. Colocado o pedido à apreciação do plenário, não mereceu qualquer comentário. O 
lugar vago foi ocupado pela Sra. Teresa Marta Joaquim que tem assegurado a suspensão de 
mandato. 

 

De imediato, procedeu-se à tomada de posse dos novos Membros, a saber: Sr. Mário Chitas Lança da 
CDU e o Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão do PS, que após juramento de honra e assinadas as 
respetivas atas, que ficarão apensas à presente, foram empossados no cargo. 

 

Solicitou o Sr. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam ser discutidos, para 
poderem produzir efeitos imediatos. 

 

Agradecendo a presença do público, o Sr. Presidente da Mesa informa que, uma vez que se trata de 
sessão ordinária, haverá seguidamente um período destinado à sua intervenção. 

 

Intervenção do Sr. Bruno Grazina, representante da Juventude Socialista (JS) de Palmela 

 

Referiu que na última Assembleia Municipal a sua intervenção foi mal interpretada, pelo que considerou 
importante prestar esclarecimentos adicionais. 

Quando empregou a palavra “ditadura” ao referir-se à “maioria CDU”, pretendia “fazer uma ponte entre as 
caraterísticas políticas de uma ditadura e as práticas comunistas levadas, ou não, a cabo no município” de 
Palmela. 

Especificou que, segundo Aristóteles, as caraterísticas políticas de uma ditadura definem-se como “o 
exercício das funções politicas sem o necessário cumprimento da legalidade”. 

O Executivo Municipal ao recusar-se a cumprir uma lei que, na sua opinião, é a mais importante ao nível da 
cidadania pró-ativa e da participação política dos jovens do município, está a cometer uma ilegalidade por 
omissão. 

Acrescentou que Platão definiu como caraterística política de uma ditadura todo e qualquer comportamento 
antidemocrático por ação ou omissão. O incumprimento por omissão de uma lei que permite a participação 
democrática dos jovens e que foi aprovada democraticamente no órgão legitimado pelo povo para o 
exercício do poder legislativo, constitui na sua opinião uma clara afronta ao Estado de Direito e é 
consequentemente um comportamento antidemocrático. 

Referiu-se a Maquiavel quando este alude que uma caraterística política de uma ditadura pode ser uma ação 
sem apoio no direito. A rejeição da implementação da Lei oito de dois mil e nove de dezoito de fevereiro 
constitui, segundo sua opinião, uma ação sem apoio no direito. 

Por seu lado, John Locke realçou como caraterística política de uma ditadura a ação contra a lei e, na sua 
opinião, a Câmara Municipal de Palmela (CMP) cometeu uma omissão contra a “lei jem” o que é inadmissível 
num Estado de Direito. 

Pelo exposto, considera que atendendo ao sentido real com que pretendeu dar uso à palavra “ditadura”, foi 
desnecessário a descontextualização, por parte de alguns membros da Assembleia Municipal, e o recurso à 
vitimização com objetivos claramente políticos. 
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Acrescentou que não viveu presencialmente o Estado Novo e a respetiva Ditadura, mas está bem ciente das 
caraterísticas políticas e sociais do período em causa. Apenas pretende que os erros do passado ajudem na 
construção de um futuro melhor. 

Quanto à JS não pode admitir a vitimização política e a descontextualização das suas intervenções com 
objetivos, segundo sua opinião, puramente demagógicos. 

Aludiu que a JS é uma instituição com autonomia própria, conhecedora dos espaços de participação política 
a nível local e ao tomarem conhecimento da existência de mecanismos de participação existentes em outras 
autarquias tomaram consciência de que em Palmela os espaços de participação política são extremamente 
diminutos para as ambições da JS e essa é a razão principal para a insistência no cumprimento da 
implementação do Conselho Municipal de Juventude (CMJ). 

Após a sua última intervenção foi com agrado que receberam resposta por parte do Executivo em relação às 
pretensões da JS. No entanto, considerou que as respostas obtidas foram pobres em conteúdo deixando no 
ar algumas contradições do ponto de vista jurídico. 

Informou que referia-se à intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa, em particular, e que foi com pesar que o 
ouviu falar em matérias jurídicas de forma extremamente generalizada sem aplicabilidade à situação gerada 
pela não implementação do CMJ naquela que poderia ser interpretada mais como uma intervenção no 
sentido de tentar descredibilizar elementos intervenientes da JS do que como uma resposta a um grupo de 
jovens munícipes preocupados com diversas problemáticas. 

Na sua opinião, a pretensão de deixar a imagem de que elementos da JS não conheciam a hierarquia das 
leis em Portugal, fez com que o Sr. Vereador Adilo Costa se esquecesse que no topo dessa hierarquia se 
encontra a Constituição da República Portuguesa (CRP), seguida das Leis Constitucionais, Leis de Revisão 
Constitucional, Tratados Internacionais, Atos Normativos, e por último, Atos de Administração. 

Relembrou também que o princípio dessa hierarquia das leis declara que uma lei de grau inferior não pode 
expor contra uma lei de grau superior. Assim sendo não entendia como é que o Senhor Vereador dizendo-se 
conhecedor das hierarquias das leis permite que uma lei proveniente da Assembleia da República (AR), 
aprovada segundo os trâmites legais necessários, não seja aplicada por omissão no Município de Palmela. 

Acrescentou que o Senhor Vereador referiu igualmente que existem factos que podem trazer legitimidade 
para o incumprimento do quadro legal existente. Concordou com a opinião que foi expressa, mas considerou 
que o incumprimento da Lei oito de dois mil e nove de dezoito de fevereiro só pode ser legítima em 
condições muito específicas como, a saber: 

• Na ocorrência de uma clara violação de Direitos Humanos, que no caso da referida lei crê, que é 
opinião unânime, não ocorre; 

• No incidente de uma violação de uma norma de Direito Internacional, o que também não ocorre na 
presente situação; 

• Se esta viola a CRP. 

Sendo esta uma lei proveniente da AR, afirmou que acima dela estarão as Leis Constitucionais, e o 
incumprimento só será lícito se for declarada a sua inconstitucionalidade, e o único órgão competente para 
declarar a inconstitucionalidade é o Tribunal Constitucional, e que este nem sequer se pronunciou. 

Relembrou também que a apreciação do Provedor de Justiça sobre a matéria da Lei oito de dois mil e nove 
de dezoito de fevereiro, não continha nenhuma referência à sua inconstitucionalidade, pelo que, a referida 
lei é de cumprimento obrigatório e tem todas as condições para ser cumprida. 

Referiu que quanto muito foram indicadas pelo Provedor de Justiça alguns vícios que o Senhor Vereador 
destacou, que não são mais que incoerências linguísticas na redação da lei mas que, na sua opinião, não 
colocam em causa o funcionamento orgânico do CMJ. Considerou que essas incoerências linguísticas podiam 
ser facilmente sanáveis através do cumprimento dos disposto no artigo nono do Código Civil Português, que 
indica explicitamente que a interpretação de uma lei não se deve cingir à «letra dessa lei», mas sim a partir 
das circunstâncias em que a lei foi elaborada, considerando-se o sentido que o Legislador pretendia atribuir 
a essa mesma lei, pelo que não compreende que o Executivo opte pelo seu incumprimento. 
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Pelo exposto, mencionou que a JS considera que as justificações apresentadas pela Autarquia para a não 
aplicação da lei não são legítimas, acrescentando que com boa vontade, responsabilidade e sobretudo 
respeito pelos Direitos dos jovens munícipes, o CMJ poderia ser facilmente implementado, sem custos 
relevantes para o aumento da dívida municipal, e cuja aplicação traria grandes benefícios ao nível do 
planeamento e execução das Políticas Municipais de Juventude. 

Aproveitou para saudar a aprovação da recomendação de implementação do Cartão Jovem Municipal, 
considerando uma importante conquista para todos os jovens munícipes e fazia votos para que o processo 
de implementação fosse célere, em virtude da atual conjuntura socioeconómica que tantas dificuldades têm 
causado aos jovens cidadãos. 

Concluiu por apelar ao Executivo para que este reconsidere a sua posição face há implementação do CMJ. 

 

Pelas vinte e uma horas e trinta e sete minutos iniciou a participação nos trabalhos a Sra. Ana Cláudia 
Manuelito da CDU. 

 

Iniciando o Período Antes da Ordem do Dia, informou o Sr. Presidente da Mesa que foram presentes à 
Mesa quatro moções – duas da CDU e duas do Bloco de Esquerda (BE). 

 

Moção da CDU sobre Políticas Governativas 

 

Tomou a palavra o Sr. Valentim Pinto da CDU para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e que 
foi admitida por unanimidade, com vinte e seis votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois 
do Centro Democrático e Social – Partido Popular [CDS-PP] e um do BE). 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD comentou que compreende o Partido Comunista Português (PCP) /CDU 
porque é um partido político que tem uma grande afinidade com as classes mais desfavorecidas do país e é 
natural que se sintam incomodados com as situações mais do que ninguém. Segundo a sua opinião, o país 
não tinha dinheiro e se não se recorresse à intervenção externa não haveria dinheiro para pagar as reformas 
e os vencimentos dos funcionários públicos. 

A questão central é como se pode governar um país sem dinheiro, e se é justo cobrar a este Governo a 
situação que o país atravessa se apenas governa há três meses. É incompreensível que decorrido tão pouco 
tempo, e numa altura que estão ainda a ser tomadas as medidas necessárias, se assista a críticas tão 
efusivas e insistentes contra o que é considerado “os Partidos do... arco governativo”. Acrescentou que 
percebia se as críticas fossem apresentadas decorrido pelo menos um ano após a implementação das 
medidas adotadas pelo Governo e desde que não se resolvessem os problemas. 

Referiu que da mesma forma que tem respeito pela maioria da CDU na CMP, porque foi eleita pelo povo e 
como tal tem autoridade para realizar e concretizar os seus projetos, convencidos que estão a fazer o 
melhor para a autarquia e para o concelho, também a CDU tem que aceitar a vontade expressa do povo 
português que votou maciçamente no PS, no CDS-PP e no PSD, pelo que devem dar oportunidade para que 
o Governo apresente o seu trabalho. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS mencionou que concorda em grande parte com a moção apresentada 
mas que o PS não vota a favor porque a CDU, na sua opinião, não percebeu as diferenças entre as medidas 
negociadas pelo Governo Socialista com a troica e as medidas extra que estão a ser implementadas pelo 
atual Governo. Como considera que a CDU engloba tudo no mesmo “saco” e não percebe as diferenças, 
informou que não votam a favor desta moção. 
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Concluiu por afirmar que os partidos políticos do “arco governativo” são aqueles a quem o povo português 
deu o direito de governar e se a CDU não se encontra nesse “arco” é porque o povo português não lhes 
concedeu esse direito. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP relembrou que houve erros na gestão autárquica de diversas 
câmaras municipais e que também as houve nas autarquias da CDU. 

Na sua opinião o ponto de partida da presente situação foi o mês de abril de dois mil e onze. Nessa altura, a 
dívida pública cifrava-se nos noventa e três por cento do Produto Interno Bruto (PIB) e o défice orçamental 
era de quase nove por cento do PIB. Face a essa situação, o anterior governo negociou para Portugal o 
pacote de assistência financeira. Ressalvou que não foi o Fundo Monetário Internacional (FMI), nem o Banco 
Central Europeu (BCE), nem a Comissão Europeia (CE) que vieram oferecer unilateralmente o empréstimo 
ao país, mas sim Portugal que solicitou essa ajuda para evitar a rutura generalizada de pagamentos e a 
eminente declaração de insolvência. 

Na presente situação, Portugal tem de conseguir cumprir os compromissos internacionais para estabilizar a 
economia, as finanças e cumprir o memorando pois essa é a obrigação do país. O Programa de Assistência 
Económica e Financeira da União Europeia (UE) /FMI pressupõe um conjunto amplo de medidas que têm 
que ser executadas. O seu incumprimento pode hipotecar as verbas a conceder ao país o que certamente 
originará a banca rota. O “cenário é negro” e é com base nesse cenário que a moção em análise assenta. 

Prosseguiu por questionar se houve um retrocesso civilizacional na nossa história recente. Mencionou que é 
obrigado a reconhecer que em termos económicos esse facto é inegável pois o desemprego atinge índices 
históricos, pela negativa, e constata-se um retrocesso no poder de compra das famílias. 

A solução preconizada na moção, segundo a sua opinião, é o caminho da resistência e o direito à mais 
profunda indignação. Ressalvou que concorda com o direito à indignação porque houve atos inadmissíveis 
na gestão do país, mas o caminho da resistência não se coaduna com as dificuldades em que o país se 
encontra. 

Relembrou os discursos aquando da sessão solene do “vinte e cinco de abril”, em que os representantes dos 
diversos partidos políticos da Assembleia Municipal demonstraram estar em sintonia e união com vista à 
necessidade de recuperar o país. Foi uma mensagem clara de unidade nacional que volvidos poucos meses 
não é mais evidente. 

Considerou que o CDS-PP como partido realista não pode votar a favor, pois o caminho não é a resistência 
mas a unidade. Na sua opinião, a resistência fomenta a contestação e as greves e certamente que o que se 
pretende para Portugal não é o que está a acontecer na Grécia. Ao invés, é necessário aumentar a 
produtividade, pelo menos aqueles que ainda têm trabalho, para compensar os que não têm. 

Concluiu por desejar que houvesse uma mensagem de unidade nacional, uma unidade que pudesse unir 
num esforço conjunto todas as forças políticas independentemente das ideologias, porque a resistência vai 
levar a que se quebre a unidade e quebrando a unidade diminui a produtividade, diminuindo a produtividade 
não há riqueza criada e não havendo riqueza criada há a falência do país e se o país falir outras forças 
políticas que agora são minoritárias podem eventualmente ter a possibilidade de ascender. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE referiu que estava decidida a colocar alguma contenção no seu discurso mas 
em virtude do que ouviu era impossível remeter-se ao silêncio. 

Aludiu que a terminologia “unidade nacional” fê-la recuar a tempos que não interessa de todo recuar. 
Contudo, concorda com a “unidade nacional” em prol do emprego, da diminuição das assimetrias sociais, da 
justiça fiscal, do acesso à educação e à habitação. 

Na sua opinião, o que se assiste é que as medidas impostas são apenas para alguns porque existem franjas 
da sociedade intocáveis e esses não são atingidos pelo discurso da inevitabilidade. Como exemplo, referiu o 
volta-face de Pedro Passos Coelho relativamente ao enorme buraco financeiro da Madeira, que era urgente 
resolvê-lo mas que rapidamente foi esquecido em virtude do período eleitoral. 
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Relembrou também que a responsabilidade do CDS-PP não pode ser escamoteada pois a aquisição dos 
submarinos, por decisão de Paulo Portas, também contribuiu para o buraco financeiro do país. Acrescentou 
que foi a responsabilidade do arco governativo PSD /CDS-PP e PS que contribuíram para a recessão 
económica. 

Na sua opinião, o direito à contestação e à resistência advém de políticas injustas. A grande contestação 
social existente na Grécia é o reflexo da grande recessão económica e das medidas profundamente injustas. 
Considerou que não é a contestação, a revolta social e o direito à greve que per si faz com que um país 
produza menos. Considerou que para haver mais produtividade têm que ser adotadas medidas justas de 
acesso ao emprego e a salários dignos. 

Referiu que não é possível a existência de “unidade nacional” quando os pressupostos à partida são 
completamente distintos; quando o modelo económico-financeiro do arco governativo PSD/ CDS-PP não 
coloca no centro da decisão política as pessoas e a igualdade social. 

Afirmou que se sente incomodada quando escuta certa terminologia como de “salvação nacional” se tratasse 
porque tudo é feito à custa de apenas alguns setores da sociedade: das gerações mais velhas que 
trabalharam uma vida inteira e que atualmente não têm o direito a sobreviver e a quem lhes é negado o 
acesso aos medicamentos e ao serviço público de saúde; das gerações mais jovens, as mais qualificadas de 
sempre, que não conseguem exercer os conhecimentos que adquiriram. 

Considerou que essas situações merecem toda a contestação social e resistência porque consentir a injustiça 
não é mais do que a perda da “vivificação da sociedade” e o que se pretende não são “mortos-vivos”. Se a 
sociedade contesta, apenas advém de políticas profundamente injustas, pois caso houvesse justiça - fiscal, 
de acesso à habitação, de acesso ao emprego, de salários e de pensões dignas - certamente que não 
existiria contestação social, pois as assimetrias sociais estariam mais garantidas. 

Pelo exposto, informou que o BE aprovará a moção apresentada, lamentando veementemente o descartar 
de responsabilidades que o PSD e o CDS-PP apresentaram. 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU aludiu à intervenção do Sr. João Completo Costa do PS destacando que o 
mundo não é só “preto ou branco”, pois no presente é “negro”. Referiu que os comentários feitos 
expressaram as ambiguidades e as contradições do PS pois encontra-se “acorrentado” a um acordo. Na sua 
opinião, o único espaço que o PS tem que o possa distinguir do atual Governo são as medidas que não 
foram consignadas com a troica, ou pelo menos quantificadas da forma como estão agora a ser aplicadas 
pelo atual Governo. Na sua opinião, a política “tem rostos” mas mais do que os “rostos” são as ideologias, as 
opções. Teceu depois alguns comentários sobre a nova direção política do PS, comparando-a com as 
caraterísticas da água: insípida, inodora e incolor. 

Relativamente à intervenção do Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP destacou que é uma pessoa que lhe 
merece uma grande consideração pessoal, mas com uma ingenuidade quanto à visão do mundo porque a 
unidade constrói-se em termos de interesses específicos. Nunca haverá unidade dos trabalhadores com as 
classes dominantes, assim como não houve unidade dos esclavagistas com os senhores ou dos servos da 
plebe com os senhores feudais. A luta de classes existe e é demonstrada inequivocamente. 

Destacou a coerência e a franqueza do Sr. José Cardoso do PSD quando este reconheceu o papel do PCP na 
defesa das classes mais desfavorecidas. Na sua opinião, efetivamente o PCP tem uma visão mais ampla dos 
setores da população que devem ser defendidos, onde se engloba a pequena burguesia e outros. 

Acrescentou que, contrariamente ao que foi dito, de que dever-se-ia dar o benefício da dúvida a este 
Governo, lamentou por afirmar que nenhum Governo fez tanto mal e em tão pouco tempo à população em 
geral. Cem dias pareceram mil e a desilusão foi total para largos setores da população que votaram 
desiludidos com o PS, um partido que se autointitula diacrítico mas que adotou uma política de direita. 

Aludiu depois à linguagem adotada na campanha eleitoral que foi absolutamente demagógica, populista e 
falsa. 

Quanto às instituições e às fundações que se fala existirem a mais, reconheceu que nunca viu nenhum 
estudo, mas acreditava e reconhecia na existência de duplicações e sobreposições em alguns institutos e 



 

                    Mandato 2009/2013 

  Ata N.º 18  

   
MOD AMPF009 Pág 7/30 

fundações. Contudo, na sua opinião, não faz sentido extinguir, numa atitude absolutamente cega, o Instituto 
da Droga e da Toxicodependência (IDT) ou a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA). Fez referência ao absurdo de que foi até proposto o encerramento de uma instituição 
propriedade da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, em inglês). 

A questão central é, na sua opinião, saber quem criou essas fundações e instituições e com que objetivo. 
Mesmo em relação às empresas municipais, com raríssimas exceções se verificam casos de autarquias da 
CDU terem empresas municipais, e quando as têm são em situações perfeitamente explicáveis como no caso 
da Palmela Desporto. Ao contrário, a esmagadora maioria de municípios que possuem empresas municipais 
são do PSD e do PS, o mesmo acontecendo com os institutos e as fundações que foram criados por esses 
dois partidos sem qualquer rigor político e apenas para dar lugar aos seus militantes e simpatizantes. 

Destacou que é falso quando se diz que o PCP é um partido político sempre da oposição, da negação e da 
indignação e que nada propõe. A verdade é que foram várias as propostas concretas apresentadas na 
anterior legislatura na Assembleia da República (AR), nomeadamente: taxação das mais-valias bolsistas no 
campo do mobiliário, dos dividendos e dos juros a partir de determinado montante (ressalvando que não 
estava a referir-se aos pequenos aforradores e aos pequenos depositantes), aumento do IMI para casas no 
valor superior a um milhão e duzentos mil euros. 

Teceu comentários também sobre as “offshores”. Por exemplo, uma em cada quatro empresas exportadoras 
portuguesas tem “offshore” na Madeira, entre as quais a Autoeuropa (que para si foi uma surpresa), o 
Grupo Amorim, o Grupo Efacec, o Grupo Portucel Soporcel, entre outras. 

Sobre esse assunto, sugeriu a leitura do livro intitulado “Suite 605” de João Pedro Martins, que refere que 
numa área quadrada de cem metros quadrados existem centenas de empresas, sendo que de Imposto sobre 
o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) pagam entre três a cinco por cento, com a agravante que nos 
primeiros cinco meses do corrente ano houve uma perda de nove milhões de euros por dia por força da 
deslocação dos dinheiros para estas “offshores” (cerca de três mil seiscentos e cinquenta milhões de euros) 
que ficam à margem de qualquer taxação mínima. A situação por si descrita não acontece só ao nível do 
“offshore” da Madeira, mas também ao nível da UE, e na sua opinião não existe nenhuma vontade política 
de uniformizar e de extinguir essas realidades. 

Pronunciou-se sobre o desmantelamento do Estado Social, que considerou ter atingido níveis absolutamente 
desastrosos. Exemplificou com o que considerou “crimes sociais” e “atentados à dignidade humana”, 
nomeadamente: 

• A vacina que previne o cancro do colo do útero provocado pelo papiloma vírus humano (HPV, em 
inglês) que tem um custo de quatrocentos e trinta e três euros e é aconselhado às jovens com mais 
de doze /catorze anos, mas deixou de ser comparticipada. E é absolutamente incompreensível 
porque nem todas as pessoas têm esse montante. 

• O exame morfológico às grávidas para avaliação da gestação dos fetos mal formados que tem um 
custo de duzentos e cinquenta euros, mas que deixou também de ser comparticipado. 

• Os transplantes, as transfusões sanguíneas, o plasma que foi deitado fora em virtude da não 
existência de uma máquina centrifugadora, cirurgias adiadas, os custos dos medicamentos, os 
médicos de família inexistentes. 

• A redução do subsídio de desemprego, quer em tempo quer em valor, e do Rendimento Social de 
Inserção (RSI). 

• O Plano de Emergência Social que prevê o aproveitamento dos restos de comida dos restaurantes, à 
distribuição gratuita de medicamentos que estão em fim de prazo que certamente quando chegam 
aos doentes já viram a validade ultrapassada faz dois meses, com a agravante de que muitas 
pessoas são iletradas ou com dificuldades na leitura.  

Fez referência a um texto do Conselho Nacional Pastoral Operário, instituição ligada à Igreja Católica com 
algum caráter progressista e contrário à linha conservadora da hierarquia da Igreja Católica, que afirma que 
o plano tem um caráter existencialista verdadeiramente redutor. 
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Quanto aos medicamentos fora de prazo, considerou que isso nem se faz a um cão ou a um gato e que tais 
animais de estimação até são tratados com mais dignidade. Destacou também que existem indicadores que 
apontam que a esperança média de vida dos portugueses tende a diminuir. 

Aludiu depois às privatizações de empresas estratégicas sendo que algumas até dão lucro como no caso dos 
Correios de Portugal (CTT). 

Quanto à questão da água, referiu-se ao comentário da Ministra Assunção Cristas quando afirmou que não 
vai privatizar a água, mas apenas a sua gestão. Gracejou com a situação de que talvez se pretenda 
privatizar os lençóis aquíferos, os rios, as captações e as barragens. No seu entender, a gestão da água 
envolve a captação, o tratamento e a distribuição e considerou que esse comentário ultrapassa o limite do 
bom senso, sendo despudorado e um ataque há inteligência média e é, na sua opinião, brincar com os 
sentimentos das pessoas. 

Pronunciou-se depois sobre a alteração à Lei Eleitoral, em que o PS está perfeitamente coligado e 
concordante com o PSD e o CDS-PP, na qual se perde o elemento enriquecedor do pluralismo. Nas 
autarquias o patamar de discussão é diferente do de um governo. Na sua opinião num governo tem de 
haver uma unidade de um partido porque existem questões de natureza ideológica e opções políticas a 
adotar. 

Referiu-se ao aumento das competências das assembleias municipais em que quase se prevê que os seus 
membros estivessem a tempo inteiro ou meio tempo, na prática seria a sua profissionalização. Aludiu depois 
ao comentário da Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa quando esta referiu que as centenas de 
assuntos que são objeto de decisão das reuniões do executivo não permitem que sejam escrutinados na 
Assembleia Municipal de Lisboa. 

Pronunciou-se igualmente sobre o que considerou ser a “decapitação completa do poder local democrático” 
e que se prende com a redução de vereadores em trinta e cinco por cento e dos dirigentes em cinquenta por 
cento. A ser verdade, a CMP contará apenas com quatro vereadores, sendo que apenas dois estarão a 
tempo inteiro e os outros dois em tempo-parcial. 

Contudo, as autarquias têm autonomia gestionária mas com limites: não podem ultrapassar quarenta por 
cento das despesas com pessoal, das receitas correntes do ano anterior. Mas também têm um rácio maior 
de técnicos superiores, de administrativos e de dirigentes. 

Na sua opinião, o que se pretende é um Estado cada vez mais centralizado. O pluralismo existente nas 
autarquias e o poder democrático é inconveniente para um partido político que tem uma visão 
extremamente centralizadora. 

Mas o conceito de Liberdade não é apenas um conceito político mas também filosófico. Pode-se questionar 
alguém sobre as suas opções políticas e sobre as questões que afetam a sociedade, mas não se pergunta se 
quer comer ou passar fome. Uma sociedade onde as populações passam fome, onde se nega o direito de 
acesso ao trabalho, há dignidade profissional e há realização pessoal não é uma sociedade livre. As 
Liberdades não são meramente formalidades de associação de expressão, são também liberdades 
inalienáveis e para as quais muitos lutaram, Comunistas ou não, mas particularmente estes, e na sua 
opinião a dignidade está a ser completamente posta em causa pela governação e pela política da UE. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP começou por referir que de facto a sua ingenuidade é o oposto 
da maldade e não vê maldade nas propostas que apresentou. É essa ingenuidade que lhe permite não 
segregar nenhum elemento, independentemente da sua força política. 

Pretendeu saber se existe unidade em redor de interesses específicos, qual o interesse específico da CDU ao 
forçar o caminho da resistência, com a apresentação da presente moção. 

Quanto às várias referências sobre questões de saúde, comentou que concorda em absoluto que algumas 
decisões não deveriam ser implementadas única e exclusivamente para diminuir o défice público. Destacou 
que existem medidas defendidas pelo CDS-PP que estão implementadas, tais como: os medicamentos 
genéricos, que estão em franca expansão; os cuidados paliativos, que são uma realidade; o Testamento 
Vital, que se encontra concluído e a prescrição por unidose, que se encontra em curso. 
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Relativamente à privatização da água, concordou em absoluto que não se pode privatizar porque a água é 
pública ou particular, não se pode privatizar a água a montante sendo que depois vai passar nos terrenos 
dos vizinhos a jusante. Mas considerou que a gestão da água pode efetivamente ser privatizada, pois 
nenhuma autarquia pode gerir a água retida numa albufeira que abastece três ou mais municípios ou gerir a 
albufeira que abastece a cidade de Lisboa. Na sua opinião, quando se fala em privatização não foi no sentido 
de privatização /exploração como tem acontecido muitas vezes, porque a Senhora Ministra de facto tem 
essa sensibilidade. 

Aludiu à intervenção da Sra. Ana Sartóris do BE questionando qual o resultado final da revolta por si 
defendida e em que dados se baseou para afirmar que o aumento de salários leva ao aumento da 
produtividade. 

Concluiu por comentar os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BP) 
relativamente à taxa de variação média anual da remuneração de trabalho e da produtividade onde se 
constata que quanto maior a remuneração menor é a produtividade e vice-versa. Como exemplo referiu que 
em 2008, quando a taxa média anual da remuneração do trabalho foi de três vírgula um por cento a 
produtividade foi de menos zero vírgula cinco por cento e quando a taxa média anual da remuneração foi de 
dois vírgula um por cento a produtividade foi de um vírgula três por cento. 

 

Pelas vinte e duas horas e vinte e dois minutos ausentou-se da participação dos trabalhos a Sra. Ana 
Sartóris do BE. 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com quinze votos a favor da 
CDU e dez votos contra (seis do PS, dois do PSD e dois do CDS-PP). 

 

 

Moção da CDU sobre o Apoio aos Agricultores Produtores de Uva 

 

Tomou a palavra o Sr. Joaquim Caçoete da CDU para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e 
que foi admitida por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD 
e dois do CDS-PP. 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD relembrou que era neto de agricultores, filho de agricultores e também 
exerceu a atividade pelo que tem legitimidade para falar sobre agricultura. 

Referiu que o país tratou muito mal os agricultores e que agora que não há dinheiro para importar comida é 
que existe evidente preocupação. 

Aludiu à intervenção do Sr. Valentim Pinto da CDU quando este referiu que muitos não querem ver o que se 
está a passar na saúde, acrescentando que o mesmo também é verdade com a situação real do país. 

Quanto à moção apresentada informou que tem o seu inteiro apoio e lamenta não ter tido disponibilidade 
para efetuar a marcha /protesto no dia oito de setembro. Considerou que o problema não se verifica só na 
vinha mas na agricultura em geral, porque um agricultor trabalha dez a doze horas por dia, todos os dias 
das semana e o que vende não chega para pagar um café. 

Destacou que as discussões na Assembleia Municipal são profundas, assim como o são algumas das 
intervenções, mas como foram eleitos pela população do concelho o debate devia centrar-se nos problemas 
do concelho. Lamentou a perda de tempo com moções que têm muito mais a ver com a atividade do país do 
que propriamente com os problemas do Concelho de Palmela. 
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Dado o voto favorável do PSD, solicitou que fosse retirada a referência aos “eleitos da CDU” como 
proponentes da moção. 

 

Pelas vinte e duas horas e vinte e oito minutos retomou a participação nos trabalhos a Sra. Ana Sartóris 
do BE. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP informou também da concordância do seu partido em relação à 
moção apresentada. Pretendeu ver esclarecido o que a Senhora Ministra, no dia um de setembro pela 
inauguração da Festa das Vindimas, terá transmitido à porta do Cineteatro S. João. 

 

O Sr. Joaquim Caçoete da CDU informou que a Associação de Agricultores havia solicitado uma reunião à 
Senhora Ministra mas que desde julho último não obtiveram nenhuma resposta. 

Ao tomarem conhecimento da deslocação da Senhora Ministra a Palmela, decidiram entregar-lhe 
pessoalmente um documento dando conta dos problemas dos agricultores e como o futuro do setor está em 
causa. Referiram o abandono de explorações agrícolas dedicadas à atividade e se não forem tomadas 
medidas dois mil e doze será pior do que o corrente ano. 

Concluiu por informar que muitos agricultores encontram-se à beira da falência porque recorreram ao 
crédito com juros bonificados mas a produção não foi suficiente para fazer face aos custos bancários. 

A Senhora Ministra comentou que estava apercebida dessa situação e que depois das vindimas o assunto 
seria discutido, mas que aquela ocasião não era oportuna por ser um ambiente de festa e ter sido 
surpreendida. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP referiu que as reclamações dos agricultores não estão patentes 
na presente moção, mas dadas as explicações apresentadas considerou que são legítimas, pelo que o CDS-
PP vota a favor da moção. 

 

Sr. João Completo Costa do PS informou que a sua bancada também vota favoravelmente, mas não sem 
antes tecer alguns comentários, nomeadamente: 

• Quanto ao texto do segundo parágrafo, pois na sua opinião as pragas e as doenças devem ser 
precavidas pelos agricultores; 

• Quanto ao texto do penúltimo parágrafo, pois dever-se-ia falar não de importação mas sim de 
exportação, e logicamente de consumo interno. Acredita que os interesses dos agricultores serão 
salvaguardados quanto mais se apostar na exportação, da competitividade do vinho português e da 
relação qualidade /preço. Informou que estava a falar por experiência própria pois presentemente 
estava ligado ao ramo da exportação para o Brasil onde os vinhos portugueses são muito 
conhecidos (por exemplo, a Ermelinda Freitas, o Horácio Simões e outros vinhos da Região da 
Península de Setúbal). Referiu, no entanto, que a concorrência é muito grande por parte do Chile e 
da Argentina pois beneficiam de vantagens alfandegárias. 

Quando se fala na falência dos agricultores portugueses ressalvou de que se trata dos pequenos 
agricultores, pois os grandes agricultores têm maior capacidade financeira e outro acesso aos fatores de 
produção e consequentemente outras defesas. 

Acredita que o futuro dos pequenos produtores de vinho do país passa pelo cooperativismo, porque na sua 
opinião existe um grande individualismo. Enquanto não se criar alguma “massa crítica” e produção em 
quantidade, pois o negócio do vinho é um negócio de quantidade (onde se ganha cinquenta cêntimos num 
litro), a sobrevivência dos agricultores está ameaçada. 
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Pelas vinte e duas horas e trinta e três minutos ausentou-se da participação dos trabalhos o Sr. Mário 
Lança da CDU. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE informou que o seu partido vai subscrever a moção. 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e cinco votos 
a favor (catorze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 

 

Pelas vinte e duas horas e trinta e sete minutos ausentou-se da participação dos trabalhos a Sra. Carla 
Oliveira do PS. 

 

Pelas vinte e duas horas e trinta e nove minutos retomou a participação nos trabalhos o Sr. Mário Lança 
da CDU. 

 

 

Moção do BE “Sobre os Direitos das Mulheres e a Urgência da sua Luta” 

 

Tomou a palavra a Sra. Ana Sartóris do BE para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e que foi 
admitida por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD, dois 
do CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. João Completo Costa do PS aludiu a uma breve história de quando era jovem estudante, em que o 
“Professor Caixinha” de Geografia lhe retirou cinco valores numa pergunta de um teste de avaliação. 
Quando questionou o professor porque não lhe tinha atribuído antes zero valores à resposta ao invés de lhe 
retirar cinco, a explicação que recebeu foi de que “aquilo era palha, não interessa”. 

De igual modo, considerou que os primeiros quatro parágrafos tiram força à moção apresentada e que 
contrastam com o restante do texto que se encontra muito bem redigido e com um discurso vigoroso. 

Referiu que se a moção fosse publicada num jornal o leitor não passava do segundo parágrafo, a menos que 
fosse militante, e assim não chegaria ao que é verdadeiramente importante. 

Apesar dessa ressalva, informou que o PS vota a favor. 

 

A Sra. Cecília Sousa da CDU referiu que no geral a sua bancada concorda com a moção, pelo que votam 
favoravelmente. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD destacou que vive num país completamente diferente e que sinceramente 
estava muito feliz por isso pois considera que as mulheres portuguesas estavam a atingir um nível de 
igualdade que considera perfeito. 

Teceu vários comentários, nomeadamente: 

• Pelas pessoas com quem priva não é visível essa separação e ataque às mulheres, pelo contrário, 
existe respeito absoluto; 

• Não se pode acusar o PSD /CDS-PP, eleitos há três meses, pela situação do país e pelo facto dos 
homens assassinarem as mulheres e por as tratarem mal; 
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• Só se ouve falar dos direitos da juventude quando o que pretendem é que os mais velhos lhes deem 
tudo (habitação e carro); 

• A juventude participa muito pouco em atividades de solidariedade, quando antigamente os cidadãos 
trabalhavam em prol da comunidade; 

• Quanto aos desempregados, se recebem quatrocentos euros do Fundo de Desemprego não aceitam 
um trabalho em que lhes paguem quinhentos euros; 

• Quanto à Assistência Social /Segurança Social reconheceu que houve um decréscimo na qualidade 
dos serviços prestados às populações e que em virtude dos erros passados pessoas que trabalharam 
uma vida inteira não têm os benefícios que merecem; 

• Referiu que não era rico e que também tem os mesmos problemas que as pessoas com dificuldades, 
mas também é verdade que não se endividou (para compra de casa e de carro), porque se o fizesse 
não tinha dinheiro para pagar as dívidas como a vasta maioria dos portugueses; 

• Não é possível manter o atual estado de coisas, tem de haver sacrifícios porque não se pode viver 
com o que não se tem. 

Quanto à moção apresentada é sua opinião que deve ser objeto de discussão na AR e não na Assembleia 
Municipal. A discussão deve passar por assuntos que se prendem com o concelho e com os seus problemas 
reais, como por exemplo, uma estrada que não é executada, a Ponte do Zambujal e a falta de conservação 
de uma escola. 

 

Pelas vinte e duas horas e cinquenta minutos retomou a participação nos trabalhos a Sra. Carla Oliveira 
do PS. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE considerou que uma adolescente não pode ser penalizada no acesso à vacina 
de prevenção do cancro do colo do útero como foi decidido pelo Governo do PSD /CDS-PP. Para além de 
revelar “estupidez orçamental” é uma insensibilidade social porque a prevenção é fator primordial no campo 
da saúde, sendo que é muito mais dispendioso um tratamento oncológico do que os quatrocentos euros da 
vacina. 

Destacou que continua a não haver uma aposta na prevenção da saúde mental e na promoção do acesso a 
cuidados do foro psicológico a crianças e adolescentes, quando existem estudos científicos que comprovam 
que o mau estar psicológico promove, entre outros efeitos, uma diminuição da capacidade de resposta do 
organismo a agentes patogénicos 

Quanto aos cortes que estão a acontecer no Serviço Nacional de Saúde (SNS), no que respeita por exemplo 
a comparticipação da pílula, das vacinas e de outros medicamentos, transporte de doentes, na sua opinião 
ferem grandemente a CRP, nomeadamente: 

• “Todos têm direito à proteção da saúde” (número um do artigo sexagésimo quarto); 

• “O direito à proteção da saúde é realizado: Através de um [SNS] universal e geral e, tendo em conta 
as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito” (alínea a), do número 
dois do artigo sexagésimo quarto). 

Pelo exposto, as medidas adotadas não têm em consideração a situação económico-financeira de ninguém, 
mas é incumbência primária do Estado garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua 
condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação. 

Acrescentou que quando se trata de efetuar cortes o atual governo tem uma visão redutora e de 
“mercearia” e só olha para um determinado setor, fechando os olhos ao grande capital. Por exemplo, não se 
ouve falar no aumento do IRC da banca e da tributação das mais-valias bolsistas. Na sua opinião, corta-se 
nas prestações sociais a favor de tapar buracos como o do Banco Português de Negócios (BPN). 

Quanto aos contracetivos, referiu que não é só os jovens que a eles acedem, ela própria o faz, e defendeu 
que qualquer método anticoncetivo deveria ser comparticipado, porque a mulher nem tem direito a escolher, 
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porque só a pílula é comparticipada. Outros métodos como o penso ou o anel vaginal não o são e na sua 
perspetiva trata-se de um atentado à liberdade de escolha. 

Referiu que os primeiros parágrafos da moção pretendem fazer a contextualização porque a crise 
infelizmente não afeta de igual maneira homens e mulheres. Por exemplo, à partida um empregador tem 
preferência por um homem do que uma mulher, porque o primeiro não engravida, não tem filhos e não tem 
outras responsabilidades sociais. Para além disso, destacou que os dados comprovam que a percentagem de 
mulheres desempregadas e precárias é superior há dos homens e que esta especificidade no feminino não 
pode ser escamoteada. 

Considerou não ser possível isolar o Concelho de Palmela em relação ao que se passa no restante do país, 
pois a realidade afeta de igual modo as munícipes de Palmela. 

Quanto à discussão se centrar única e exclusivamente nos assuntos do concelho, é sua opinião de que tudo 
o que tem a ver com a vida das pessoas em todas as suas vertentes não é mais nem menos importante do 
que discutir as estradas ou outra matéria qualquer específica do concelho. 

Concluiu por afirmar que se sente incomodada com o preconceito existente revelada por alguns membros da 
Assembleia Municipal. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP referiu-se ao último parágrafo da primeira página onde se lê: 
“nem a especificidade da violência contra as mulheres no seio da família ou da violência no namoro mereceu 
qualquer enfoque”. Ressalvou que o programa do PSD /CDS-PP não fez qualquer distinção entre o género 
feminino e masculino porque violência é violência e tanto é perpetrada contra mulheres como contra 
homens. 

Quanto à questão do aborto, considerou que a lei em vigor, e que foi votada favoravelmente pelo BE, em 
nada dignifica a mulher porque a assistência que lhes é dispensada é vergonhosa e indigna. 

Quanto à vacina contra o cancro do colo do útero, concorda em parte, porque na sua opinião deve haver 
uma decisão baseada em factos e em estudos científicos (idade e incidência das mulheres que desenvolvem 
o cancro). Contudo, reconhece que a vacina deveria ser financiada pelo Estado. 

Concluiu por informar que o CDS-PP vota contra a moção. 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e dois votos a 
favor (quinze da CDU, seis do PS e um do BE) e quatro votos contra (dois do PSD e dois do CDS-
PP). 

 

Pelas vinte e três horas e três minutos ausentou-se da participação dos trabalhos a Sra. Teresa Marta 
Joaquim do PSD. 

 

 

Moção do BE “Pela Realização de um Referendo Nacional à Privatização da Empresa Águas de 
Portugal” 

 

Tomou a palavra a Sra. Ana Sartóris do BE para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e que foi 
admitida por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, um do PSD, dois do 
CDS-PP e um do BE). 

 

Pelas vinte e três horas e oito minutos retomou a participação nos trabalhos a Sra. Teresa Marta Joaquim 
do PSD. 



 

                    Mandato 2009/2013 

  Ata N.º 18  

   
MOD AMPF009 Pág 14/30 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Charneira da CDU informou que a sua bancada concorda em parte com a moção, com exceção 
das referências feitas ao referendo, pois a CRP refere que a água pertence ao domínio público e que deve 
ser considerado um direito inalienável de todos os cidadãos. Demonstrou concordância em relação aos 
pontos um e três apresentados e se o BE reformular a moção no que respeita ao ponto dois, nada têm a 
opor. 

Exemplificou a implicação que tem para as populações a gestão privatizada da água em contraste com a 
gestão efetuada pelos municípios, conforme tabela que se segue: 

 

2011 CGEP AGS SML CMP EPAL  

0 até 10 m3 0,80 € 0,51 € 0,53 € 0,40 € 0,18 € 

CGEP Compagnie Générale des Eaux (Portugal), SA 

AGS Águas do Sado - Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Setúbal, SA 

SML Serviços Municipalizados de Água e Saneamento dos Concelhos de Loures e 
Odivelas 

CMP Câmara Municipal de Palmela 

EPAL Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA de capitais integralmente públicos, 
detida a cem por cento pela Águas de Portugal, SGPS, SA (AdP) 

 

Ressalvou que a Câmara Municipal de Mafra, autarquia do PSD, foi a primeira câmara municipal a privatizar 
a água, cuja concessão foi atribuída à CGEP, e a consequência direta foi que o Município de Mafra desde 
essa altura passou a praticar o tarifário mais oneroso do país. Este facto é, na sua opinião, compreensível 
porque no final do ano a CGEP tem de amortizar não só os investimentos como também retribuir aos 
acionistas. 

Acrescentou que em Portugal pretende-se a privatização da água, quando o que está acontecer noutros 
países é precisamente o contrário. Por exemplo, na cidade de Paris a água é privatizada mas a gestão está 
para passar novamente para a alçada municipal e contas feitas constatou-se que os consumidores vão ser 
largamente beneficiados com essa medida. Pelo exposto, concluiu ser possível a redução dos preços 
praticados em várias partes do país, desde que a gestão se mantenha pública. 

Concluiu por destacar que o caminho a seguir passa pelo que foi decidido para o Distrito de Setúbal há três 
anos atrás, quando todos os municípios do distrito constituíram a Associação Intermunicipal de Água da 
Região de Setúbal (AIA). Um dos objetivos centrais da AIA é a criação de um Sistema Intermunicipal para o 
Abastecimento «em Alta» para a região (captação, transporte adutor e abastecimento de água) a ser gerido 
pelos próprios municípios. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS referiu que por vezes os nomes das instituições induzem em erro. 
Aludiu à AdP, que é uma Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS), e não se dedica só à gestão da 
água mas também ao tratamento de resíduos sólidos. 

Por exemplo, o Concelho de Palmela é servido pela Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA 
(AMARSUL), uma empresa do Grupo AdP, por isso quando se fala na AdP há que ter em consideração que 
engloba água, resíduos sólidos e Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s) e na opinião do PS 
isso é algo que não deve ser privatizado. Considerou que é importante defender estas causas mas também 
apresentar argumentos para esgrimir contra quem defende a privatização e na sua opinião o PS nos últimos 
anos apresentou argumentos sólidos contra a privatização. 
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Demonstrou preocupação com as empresas intermunicipais, tais como as empresas do Grupo Empresa Geral 
do Fomento (EGF), sub-SGPS da AdP, e os erros crassos que se têm cometido pelo país em termos de 
gestão de resíduos. Referiu que é pela defesa da AdP e por todas as sub-SGPS do grupo, mas considerou 
que é necessário haver alterações no modelo de gestão dessas empresas intermunicipais. 

Acrescentou que o Grupo AdP presta um serviço social comparticipado pelos munícipes mas não na sua 
totalidade, e por esse motivo as câmaras municipais são sobrecarregadas com essas despesas. Mas tal facto 
poderia ser minimizado com modelos de gestão diferentes que privilegiem um sistema de tratamento 
financeiramente mais acessível e com taxas de reciclagem mais elevadas do que as atuais. 

Informou que o PS é a favor de algumas privatizações, mas que se deve analisar caso a caso, pois existem 
empresas que devem ser privatizadas e outras não. Na sua opinião, o Grupo Correios de Portugal (CTT) 
como prestadores de um serviço social não devem ser privatizados, embora considere que existem áreas de 
negócio tais como o CTT Expresso – Serviços Postais e Logística (CTT Expresso) que não deveriam pertencer 
ao Grupo CTT, pois existem grandes clientes que se aproveitam do serviço social o que não deveria 
acontecer. 

Considerou que estas não são questões de Esquerda ou de Direita, mas devem ser muito bem analisadas em 
função das várias variáveis. Exemplificou com o Brasil, um país que considera avançado de Esquerda, em 
que o Governo da Presidente Dilma Rousseff pretende privatizar os Correios no Brasil. 

Quanto ao referendo considerou que é uma questão incoerente porque, por um lado, é admitir que a AdP 
pode ser privatizada, por outro lado, em termos práticos no presente momento o PSD e o CDS-PP possuem 
a maioria, pelo que o referendo é pertinente pois é a única forma de levar o Governo a rever a sua posição. 
Assim sendo o PS vota favoravelmente. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP considerou que a discussão deveria também passar pelos 
modelos de privatização e como presentemente a água é pública, apesar de haver situações em que é 
particular, como nos casos de Setúbal e Mafra, o CDS-PP abstêm-se. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE questionou sobre a finalidade da privatização de um setor que no primeiro 
semestre do ano teve um aumento de lucro de duzentos e oitenta e quatro por cento e sobre as vantagens 
orçamentais dessa privatização. Na sua opinião, o objetivo do Governo passa por privilegiar alguns grupos 
privados. 

Referiu que a preparação do processo de privatização iniciou-se paulatinamente para passar despercebido, 
culminando em junho de dois mil e oito com a aprovação do Decreto-lei noventa e sete que estabeleceu o 
regime económico-financeiro dos recursos hídricos, abrindo a porta para o que é defendido pelo Governo 
PSD /CDS-PP. 

Considerou que há partida não se deveria discutir matérias de princípio pois na sua opinião a água não se 
referenda e não se privatiza porque se trata de um bem essencial a que qualquer cidadão deve ter acesso 
independentemente da sua condição económico-financeira. 

Lamentou que o Governo não tenha os mesmos princípios que a oposição na AR. Destacou que, em virtude 
do PSD /CDS-PP terem a maioria na AR e o Presidente da República ser também do PSD, a defesa da 
realização do referendo é a ultima hipótese de impedir “tamanha barbárie e calamidade”. Para além disso, 
como este assunto reveste-se de importância nacional e incide sobre todos os cidadãos, independentemente 
da idade, género e condição económico-financeira, o referendo como um mecanismo da Democracia 
previsto em sede da CRP não deve ser descartado. 

No que respeita a privatizações, neste setor como em outros, Portugal anda sempre em sentido contrário 
aos restantes países da Europa, uma vez que em muitos desses países e cidades europeias já chegaram à 
conclusão que as privatizações foram um erro e o processo está a ser revertido. Como exemplo aludiu à 
cidade de Paris, anteriormente mencionada, mas também Berlim. Com a privatização constatou-se o 
encarecimento do produto e a diminuição da qualidade do serviço prestado às populações de um bem 
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essencial considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como de acessibilidade universal que é 
negada com a privatização. 

Como último exemplo destacou o caso italiano, em que o assunto foi referendado, porque um conjunto de 
cidadãos através de uma petição pública entendeu que a única forma de impedir a privatização era 
recorrendo a esse recurso. E na verdade, esse processo foi interrompido porque a vasta maioria dos 
cidadãos italianos decidiram esmagadoramente pela não privatização. 

Pelo exposto manteve a referência ao referendo na moção apresentada. Contudo, propôs a votação da 
moção ponto por ponto, há semelhança do que foi feito em outras ocasiões, tendo em conta que são duas 
matérias distintas e que uma não deve comprometer a outra. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP aludiu à necessidade da “obrigatoriedade” da privatização das 
AdP em virtude do encaixe de vários milhões de euros para controlar o défice. E para o encaixe previsto 
seriam necessários mais de cinquenta anos de lucros da AdP a duzentos e cinquenta e oito por cento para 
cobrir a necessidade urgente que Portugal tem de tapar o défice. 

Quanto ao regime de taxas de recursos hídricos mencionou que tal taxação não é recente, porque a 
legislação remonta a mil novecentos e noventa e quatro, pelo menos, mediante o Decreto-Lei número 
quarenta e cinco de noventa e quatro. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS centralizou-se mais na capacidade do poder autárquico do que 
propriamente no referendo, porque o resultado é imprevisível e na prática pode não resolver a questão. 

Na sua opinião, os municípios independentemente da sua cor devem demonstrar coragem nesta matéria. 
Contudo, na sua opinião, os municípios cometeram o erro em se amarrarem a empresas intermunicipais no 
que respeita à gestão de águas e resíduos sólidos, sendo que a maior parte dessas empresas - cinquenta e 
um por cento - pertencem à Empresa Geral do Fomento (EGF). 

Referiu, por exemplo, o caso da CMP que está contratualmente vinculada à AMARSUL mas existem outros 
municípios que não celebraram nenhum contrato ou têm a sua própria empresa municipal, como é o caso da 
Câmara Municipal de Alpiarça (de maioria CDU) e de um concelho do nordeste da Ilha de São Miguel nos 
Açores (de maioria PSD), entre outros. 

É sua convicção que existe a possibilidade de remunicipalizar esses serviços, mas para isso é necessário 
coragem e só nessa altura se verá o poder autárquico que efetivamente existe mas nem sempre é lembrado. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD referiu que esta privatização lhe suscita muitas dúvidas pessoais e que 
recentemente questionou um responsável do Governo que lhe garantiu que o motivo principal prende-se por 
Portugal não ter possibilidades de financiamento. 

Acrescentou que o PSD e o CDS-PP entendem que não cabe ao Estado a criação de empregos e de riqueza, 
mas sim às empresas e ao capital. Como Portugal não tem hipóteses de financiamento para incentivar o 
desenvolvimento económico, é indispensável realizar dinheiro através das privatizações. Informou, no 
entanto, que não está em condições de garantir se assim é ou não, limitando-se a informar o que lhe foi 
transmitido. 

Aludindo ao caso grego, relembrou que a Grécia chegou a ter os juros a quase cem por cento e que se vê 
na condição de ter que privatizar tudo o que é privatizável, hipotecando com isso a sua própria soberania, 
algo que não gostava que acontecesse com Portugal. 

Assim sendo, como acredita piamente no que lhe foi transmitido, de que é absolutamente necessário realizar 
dinheiro para injetar no mercado nacional com vista à criação de emprego, informou que o PSD vota contra 
a moção. 
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O Sr. José Charneira da CDU considerou que executar um furo, efetuar o tratamento e armazenar a água 
num reservatório para posterior distribuição é fácil de controlar, não envolve riscos financeiros e gera 
milhões. O mesmo não acontece a partir do momento que a água sai dos reservatórios até que chega às 
casas dos consumidores. As percas (em consequência de ruturas nas condutas e nos ramais sendo 
necessário proceder-se à sua pesquisa e reparação, ou o jardim que devia regar uma hora mas que rega 
duas e assim sucessivamente) e os problemas que consomem grandes recursos financeiros são «em Baixa». 
Portanto, pretende-se avançar com a privatização do que gera lucro e milhões em detrimento do que 
acarreta prejuízos que continuará sob alçada dos municípios. 

Quanto aos sistemas multimunicipais, destacou que os municípios foram obrigados pelos Governos do PS a 
aderirem a esses sistemas em virtude do financiamento europeu se destinar a sistemas e não a municípios a 
título individual. 

Aludiu ao exemplo do Município de Almada que não aderiu ao Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 
Residuais da Península de Setúbal (SIMARSUL) e que avançou com a construção das ETAR’s e de todo o 
sistema, com a garantia dada pelo então Ministro do Ambiente, José Sócrates, que prometeu o 
financiamento do Programa do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), mas que depois do 
investimento feito tal não se verificou. 

Referiu igualmente o que se passou com os Municípios do Alentejo que pretenderam constituir um sistema 
intermunicipal, mas que volvidos cinco anos acabaram por desistir por falta de financiamento e viram-se 
obrigados a entrar no sistema multimunicipal da AdP e EGF porque caso contrário não lhes seriam atribuídas 
as verbas. 

Logicamente que quem paga são os municípios porque se não o fizessem a SIMARSUL e a AMARSUL iriam à 
falência. Informou que os Municípios de Setúbal têm tido um tratamento diferente com a AdP por causa da 
luta que têm levado a cabo. Por exemplo, há três anos a AMARSUL cobrava dezanove euros a tonelada de 
resíduos a depositar no aterro (a tarifa mais baixa do país em contraste com os cinquenta euros pagos por 
alguns municípios em outras partes do país). 

No que respeita à SIMARSUL esclareceu que, apesar de ter sido dos últimos sistemas a serem criados, os 
municípios impuseram contratualmente o direito de preferência sobre os dois por cento do capital da 
empresa (quarenta e nove por cento dos municípios versus cinquenta e um por cento da AdP). Em termos 
práticos, no dia em que pretenderem privatizar a SIMARSUL os municípios podem-se juntar e adquirir os 
dois por cento do capital, ficando os municípios sócios-maioritários. 

Em relação à moção referiu que a CDU não pode abdicar da posição de defender que a água é de todos e 
por isso não concordam que se referende, assim se essa referência se mantiver no texto da moção, a CDU 
vota contra. 

 

O Sr. Presidente da Mesa interveio para referir que, na sequência das diversas intervenções, constatou-se 
o acordo com o essencial da moção, com exceção do título e do ponto dois. Para além disso, há questões na 
moção que estão interligadas com o seu título e com o seu ponto dois. Assim, questionou se o BE pretende 
reformular a moção. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE questionou se feita a alteração do título da moção, se a parte deliberativa 
constituída por três pontos é passível de ser votada ponto por ponto. 

 

O Sr. José Charneira da CDU pronunciou-se que a moção segue uma linha objetiva (o referendo) e a CDU 
não aceita a mera referência ou indução a um referendo sobre esta matéria. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE mostrou abertura para efetuar as alterações à moção, desde que a parte 
deliberativa, incluindo o ponto dois, se mantenha inalterado. Na sua opinião, o ponto dois obriga a uma 
clarificação política das diversas bancadas, mas considerou indispensável que a Assembleia Municipal se 
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pronuncie politicamente sobre esta matéria. Em termos práticos, a Assembleia Municipal pronunciava-se 
sobre três pontos, sendo que, por exemplo, dois seriam aprovados e um rejeitado. 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU referiu que o BE tem toda a legitimidade de apresentar esta moção cujo 
objetivo central passa pela defesa do referendo e lamenta a forma como foi apresentada porque a CDU está 
contra a privatização da água e nessa questão substantiva a CDU comunga da opinião do BE. 

 

Pelas vinte e três horas e quarenta e sete minutos ausenta-se, terminando a sua participação nos trabalhos, 
a Sra. Maria Adelaide Cardoso do CDS-PP. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS sugeriu que de futuro as moções sejam entregues com antecedência a 
todas as bancadas. Dessa forma permite-se o estudo do seu conteúdo atempadamente e a possibilidade de 
propor retificações, negociando se for caso disso, tal como ocorreu entre o BE e a CDU. Na sua opinião, se 
esse procedimento for adotado as intervenções nas sessões da Assembleia Municipal serão mínimas. 

Concordando com a sugestão apresentada, a Sra. Ana Sartóris do BE sugeriu que esse procedimento 
deveria até constar no Regimento da Assembleia Municipal, propondo por isso a sua alteração. 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma reprovada, por maioria, com dezassete votos contra 
(quinze da CDU e dois do PSD), sete votos a favor (seis do PS e um do BE) e uma abstenção do 
CDS-PP. 

 

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa perguntou se algum Membro pretende ainda intervir. 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS pronunciou-se sobre duas questões que afetam o concelho e para os quais 
deve a Assembleia Municipal tomar posição.  

A primeira situação prende-se com a falta dos gimnodesportivos no Agrupamento de Escolas José Saramago 
e na Escola Secundária de Palmela. 

Aludiu às garantias apresentadas pela Parque Escolar (PE), aquando da visita à Escola Secundária de 
Palmela, e do Relatório da Inspeção-geral da Educação (IGE) apontando negativamente a inexistência do 
gimnodesportivo, inviabilizando o cumprimento dos programas dos currículos da disciplina de Educação 
Física. No entanto, o processo voltou à estaca zero. Sugeriu que a CMP reforce a luta para que os 
gimnodesportivos sejam uma realidade. 

A segunda situação prende-se com a posição do Ministério de Educação (ME) no que respeita ao corte das 
verbas destinadas ao prémio para os melhores alunos a ser atribuído no final de cada ano letivo, nas escolas 
secundárias. Mencionou que o montante atribuído era de quinhentos euros, que para muitas famílias era 
canalizado para o pagamento das propinas da universidade ou para aquisição de material escolar. 

Na sua opinião, esta situação é tanto mais gravosa tendo em conta os cortes anunciados no Apoio Social 
Escolar (ASE) e pelo facto de o ME não avisar atempadamente as escolas e as famílias. 

Lamenta que a atribuição dos prémios, que era um ato solene de grande dignidade, em que toda a 
comunidade estava envolvida (quer entidades públicas quer privadas), seja posta em causa por mais um 
retrocesso na área da educação. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP lamentou o desconhecimento apresentado pelo Sr. Raul 
Cristóvão do PS, pois nesse mesmo dia o Senhor Ministro da Educação pronunciou-se sobre a matéria, 
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informando que o montante dos quinhentos euros mantém-se. A alteração proposta passa pela não 
atribuição do prémio em dinheiro, como até aqui, mas sim o equivalente em aquisição de material escolar. 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS referiu que o Senhor Ministro da Educação mencionou que o montante que 
era destinado ao prémio passa a ser atribuído não aos alunos mas às escolas. Caberá às escolas a aquisição 
de material escolar e destinar parte das verbas para projetos de índole social. Considerou que esse é um 
princípio muito positivo mas, na sua opinião, a solidariedade não se decreta e ainda por cima a expensas das 
famílias que ficam privadas dessas verbas. 

 

Não havendo mais intervenções, propôs o Sr. Presidente da Mesa pelas zero horas e um minuto a 
realização de um pequeno intervalo. 

 

Pelas zero horas e doze minutos foram retomados os trabalhos, dando início o Sr. Presidente da Mesa ao 
Período da Ordem do Dia. 

 

 

Ponto Um – Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com 
o disposto na alínea e) número um do artigo quinquagésimo terceiro da Lei cento e sessenta e 
nove de mil novecentos e noventa e nove de dezoito de setembro, alterada pela Lei número 
cinco-A de dois mil e dois de onze de janeiro. 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, informou a Sra. Presidente da 
Câmara que, em virtude do adiantado da hora, dispensa a leitura da introdução, encontrando-se disponível 
para esclarecer questões que eventualmente venham a ser colocadas. 

 

Sobre o Relatório da Atividade Municipal intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD solicitou que a Sra. Presidente da Câmara fizesse um ponto de situação em 
relação à construção do novo quartel do Destacamento Territorial de Palmela da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) tendo em conta as contingências financeiras. 

 

Em resposta a Sra. Presidente da Câmara informou que, assim que o novo Governo tomou posse, o 
Executivo tomou a iniciativa de solicitar reuniões com os diversos Ministérios com os quais a CMP tinha 
assuntos em curso ou pendentes e entre esses destacava-se o quartel da GNR. 

Destacou que a reunião com o Senhor Ministro da Administração Interna foi de particular interesse dado que 
ficou evidenciado o desconhecimento do processo na sua totalidade por parte do Senhor Ministro. Para além 
disso, na perspetiva do Senhor Ministro, o quartel de Palmela não era uma prioridade e por isso não fazia 
parte das obras previstas. Teve a oportunidade de esclarecer o Senhor Ministro que, na sequência do que 
havia sido decidido e protocolado anteriormente com o Ministério, da parte da CMP faltava apenas adjudicar 
a obra. A pedido do Senhor Ministro ficou acordado que a decisão seria comunicada à CMP até meados de 
setembro. 

Informou que o Executivo já recebeu uma resposta, e o MAI solicita que se aguarde a elaboração do 
Orçamento Geral do Estado (OGE), mas que até ao momento não está garantida a totalidade da verba para 
a construção do quartel da GNR para o ano de dois mil e doze. 

Concluiu afirmando que a expetativa do Executivo é que o MAI honre o compromisso uma vez que a CMP 
não tem condições para financiar a obra na sua totalidade. Depois de conhecido o OGE, o calendário para o 
lançamento da obra terá de ser ajustado. 
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A Sra. Ana Sartóris do BE pronunciou-se sobre os fogos florestais, realçando uma questão de pormenor 
pois, na sua opinião, deveria constar não só o apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Palmela (AHBVP), uma vez que por exemplo no incêndio da Comenda estiveram presentes outras 
Corporações de Bombeiros do concelho e não só. 

Relativamente ao Programa de Alimentação Escolar (PAE) solicitou esclarecimentos no sentido de saber se 
foi acautelada a promoção dos produtores e das cooperativas do concelho na elaboração do concurso 
público para “Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação pré-escolar e [Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico], da rede pública, ano letivo de [dois mil e onze /dois mil e doze]”. 

Concluiu por informar que existe uma situação perigosa que se prende com a rega de alguns espaços verdes 
em que existe acumulação de águas nas faixas de rodagem. A situação em concreto acontece 
sistematicamente na primeira rotunda, no sentido Norte /Sul em direção ao Centro Comercial Dovari, em 
Pinhal Novo. A acumulação de água é muito significativa e, na sua opinião, é um fator de risco acrescido 
para os motociclistas por motivos de aquaplanagem. 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU destacou a criminalidade que se verifica na Freguesia de Quinta do Anjo, 
desde o rebentamento de Caixas Automático Multibanco (ATM’s), assaltos a habitações com espancamento 
aos moradores, furtos diversos e dois homicídios. 

Na sequência dessa situação, informou que foi abordado por alguns munícipes que lhe deram conta de 
algumas iniciativas potencialmente perigosas que pretendem desenvolver e que passa pela criação de 
movimentos espontâneos locais para autodefesa. 

Concluiu por estranhar a posição do MAI em relação à construção do quartel da GNR, uma vez que esse 
Ministério foi dos que menos cortes orçamentais sofreu. Para além disso, tendo em conta a situação 
descrita, a construção do quartel da GNR seria um sinal positivo para as populações, contribuindo para um 
sentimento de maior segurança e tranquilidade. 

 

Informou a Sra. Presidente da Câmara que efetivamente em relação aos fogos florestais mencionados na 
página treze do Relatório da Atividade Municipal para o período de um de junho a trinta e um de agosto de 
dois mil e onze, outras corporações de bombeiros do concelho estiveram presentes. 

Quanto ao PAE esclareceu que infelizmente os produtores do concelho não têm nem capacidade nem um 
nível de organização que lhes permita responder ao que legalmente a CMP está obrigada em termos de 
concurso público. Concorda que era de todo desejável que as frutas do concelho pudessem ser fornecidas 
pelos produtores locais, tanto mais que as crianças comeriam produtos mais saudáveis e com menos tempo 
de frigorífico, e com esse objetivo em mente o Executivo tem dialogado frequentemente com os produtores 
e associações representantes dos produtores. 

Não corroborou inteiramente quanto à preocupação do Sr. Valentim Pinto da CDU e informou que esse 
assunto em concreto não foi tema na reunião que teve no MAI, mas é do conhecimento público que os 
responsáveis da GNR têm assumido que existe uma insuficiência de meios para responder às necessidades 
do concelho. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD solicitou esclarecimentos em relação à previsão de receitas até ao final do 
ano, considerando que as receitas até agosto foram menos dois milhões de euros do que igual período do 
ano passado. 

 

Em resposta a Sra. Presidente da Câmara esclareceu que as perspetivas são as que constam do Relatório 
da Atividade Municipal e que o Executivo mantém a expectativa da concretização de um conjunto de 
investimentos que têm todas as condições para acontecer. 
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Contudo, tendo em conta o comportamento da economia do país é somente natural que haja uma contração 
do investimento no concelho, pelo que não é expetável alterações ao comportamento da receita. Referiu que 
as receitas dependem, por um lado, da capacidade das famílias em relação ao pagamento do IMI e também 
da atividade económica das empresas. 

Destacou que nesse mesmo dia esteve presente numa reunião extraordinária da Junta Metropolitana de 
Lisboa (JML) em que todas estas preocupações foram objeto de análise. 

Na sua opinião é incompreensível que sendo o Poder Local uma parte do Estado Português, não tenha sido 
acautelado as dívidas dos municípios como foi a dívida do Estado, garantindo-se o financiamento externo. A 
questão principal prende-se, na sua opinião, com a fonte de financiamento das autarquias para que dessa 
forma se possa resolver os problemas financeiros. 

Concluiu por referir que a continuar este estado de coisas, no final do ano a dívida certamente aumentará. 
Por exemplo, o aumento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) sobre a eletricidade, segundo 
cálculos efetuados pelos serviços, acarretará um acréscimo de trezentos mil euros a somar ao encargo que a 
CMP já tem (mais de um milhão de euros anuais). 

 

 

Ponto Dois – Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do Gabinete de 
Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela (GRCHVP). 

 

Após lhe ter sido concedida a palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, informou a Sra. Presidente da 
Câmara que a presente proposta é uma reedição da que tem sido apresentada pelo Executivo desde dois 
mil e seis e que basicamente consiste em: 

• Trinta por cento para quem tem habitação arrendada; 

• Vinte por cento para quem é apenas proprietário. 

Em termos concretos, os imóveis que estão arrendados podem beneficiar de um desconto global de 
cinquenta por cento sobre a despesa do IMI. 

 

Sobre a proposta intervieram: 

A Sra. Ana Sartóris do BE recordou que o Programa Municipal de Medidas de Incentivo para a 
Reabilitação de Prédios Urbanos no Concelho de Palmela que foi aprovado, previa que futuramente 
houvesse não só um conjunto de medidas de apoio aos proprietários que efetivamente procedem à 
reabilitação do edificado, mas também o agravamento fiscal para aqueles que deixam os edifícios ao 
abandono. Mencionou que a proposta apresentada, refere apenas a redução do IMI sendo omissa quanto ao 
seu agravamento. 

Reconheceu no entanto que, tendo em conta a atual conjuntura económico-financeira do país e do próprio 
município, a majoração seja de difícil aplicação tal como é prevista na lei. Acrescentou que, considerando 
que representa uma fonte de receita muito interessante para o município, a CMP poderia canalizar essas 
verbas para um plano de reabilitação destinado a habitação a custos controlados ou para o arrendamento 
jovem. 

Aludiu à reunião de dezasseis de novembro de dois mil e dez, em que o BE apresentou a Recomendação 
“Por um levantamento exaustivo dos edifícios devolutos no [Concelho] de Palmela”, e que foi aprovada por 
unanimidade. Destacou que, no ponto dois do documento, recomendava-se que a CMP procedesse “à 
aplicação das majorações e agravamentos previstos para os imóveis devolutos previstos no Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis” e que, na sequência da Recomendação, a Presidente da CMP terá dito 
que “o trabalho está parcialmente feito e no próximo ano [dois mil e onze], provavelmente, terá as suas 
consequências na majoração dos edifícios degradados.” 
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Concluiu por relembrar que o BE sempre defendeu, na Assembleia Municipal e na Assembleia da República, 
a criação de programas municipais que permitam a cedência administrativa da posse dos imóveis às 
autarquias a proprietários que não possuam capacidade financeira para proceder à reabilitação do edificado, 
procedendo as Câmaras Municipais à reabilitação dos edifícios e colocando-os no mercado de arrendamento 
de forma a recuperar o investimento. Recuperado esse investimento, os imóveis seriam devolvidos aos seus 
proprietários. Na sua opinião, este tipo de programa permitiria por um lado, a criação de emprego, por outro 
lado, o acesso a habitações por parte de munícipes com menores rendimentos. 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS realçou que, a propósito deste tema, a Bancada do PS já por diversas vezes 
comunicou que esta é uma medida pouco significativa na requalificação do Centro Histórico da Vila de 
Palmela (CHVP). 

Aludiu à informação da Presidente da Câmara há ano atrás, quando referiu que desde dois mil e seis, ano da 
implementação desta medida, até àquela data, cerca de seiscentos e sessenta e oito prédios envolvendo 
cerca de quatrocentos proprietários, já tinham usufruído da redução de IMI. 

Posto isso, apresentou diversas questões, a saber: 

• Quais os valores atualizados para o corrente ano; 

• Quantas obras de recuperação foram executadas desde dois mil e seis ou, em alternativa, a média 
anual; 

• Quais eram esses valores ou essa média no período de dois mil e três a dois mil e cinco; 

• Qual o montante de receitas que a CMP deixa de receber em consequência da proposta de redução 
de IMI; 

• Se essa receita não poderia ser utilizada noutras iniciativas mais eficientes; 

• Se os objetivos estão a ser atingidos face ao que é pretendido. 

Considerou que as resposta a estas questões podem ajudar a avaliar o impacto que esta medida, bem como 
outras que têm sido apresentadas, tais como o Programa de Financiamento Municipal de Obras de 
Conservação em Imóveis Localizados na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro 
Histórico da Vila de Palmela (FIMOC); as candidaturas ao QREN; as iniciativas culturais para a dinamização 
do CHVP onde se inclui o Festival Internacional de Artes de Rua (FIAR), o «Pé-Ante-Pé», as «Conversas de 
Poial» e os «Mercadinhos de Sábado à Tarde». 

Na sua opinião, é cada vez mais urgente apostar nas potencialidades de Palmela, impulsionando a 
multifuncionalidade, abrindo os espaços a novas funções tais como o turismo, o comércio e a promoção da 
adaptação do edificado existente a novas tipologias de habitação. 

Com esse objetivo em mente, julgou ser necessário proceder-se a um conjunto de ações, como por 
exemplo: 

• A reabilitação de espaços e infraestruturas coletivas de acordo com novas utilizações; 

• A reabilitação dos espaços verdes; 

• A adaptação às novas vivências do espaço que a sociedade atual exige; 

• Entre outras medidas apontadas por especialistas no sentido da promoção da reabilitação dos 
centros históricos e dos edifícios das zonas mais antigas. 

Considerou ser urgente atrair visitantes e investimento, sendo que acredita que os momentos de crise 
quando bem aproveitados podem gerar grandes oportunidades. Lamentou a falta de ambição e 
determinação do Executivo no que diz respeito ao CHVP porque, não obstante as iniciativas de investimento 
que têm sido realizadas, os resultados alcançados ficam aquém dos objetivos pretendidos, pelo que urge 
repensá-los. 

Concluiu por informar que o PS vota favoravelmente esta medida, à semelhança do que tem feito em anos 
anteriores, sugerindo que seja tido em linha de conta outras sugestões para este problema em concreto. 
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Informou a Sra. Presidente da Câmara que a avaliação dos edifícios, para efeitos de majoração do IMI, 
se encontra concluída. Acrescentou que o Executivo considerou que, para efeitos de IMI, não deviam ser 
penalizados apenas os proprietários de edifícios degradados do CHVP, mas todos os proprietários do 
concelho em igual situação. 

Acrescentou que esta é uma medida com dois objetivos. Por um lado, a discriminação positiva dos 
proprietários que apostam na recuperação dos edifícios e, por outro lado, a penalização dos proprietários 
que negligenciam o seu património em todo o concelho. Informou que com esse objetivo em mente foi 
necessário proceder-se ao levantamento exaustivo de todo o edificado, sendo que possivelmente será 
apresentado na próxima reunião da Assembleia Municipal uma proposta de alteração ao Regulamento de 
Taxas por forma a incorporar a presente medida. Para além disso, destacou que no próximo ano quando o 
Executivo decidir sobre o IMI para a globalidade do Concelho vai ser associado a majoração da taxa para 
quem desconsidera a recuperação do seu património. 

Quanto a números, referiu que no caso do CHVP em concreto, a medida abrangeu até à data cerca de 
setenta por cento dos imóveis. Contudo o GRCHVP apercebe-se que existem proprietários que não 
procedem à entrega da proposta de redução e efetuam diligências no sentido de apurar os motivos. Apesar 
de ser expetável que os números de ano para ano aumentem, a verdade é que nem sempre isso acontece, 
pelo que se conclui que por alguma razão os proprietários não requerem essa redução. 

Quanto ao conjunto de questões apresentadas, considerou que seria objeto de outra discussão mais 
aprofundada. Contundo, na sua opinião, não dever-se-ia questionar as iniciativas desenvolvidas quanto a se 
são positivas ou negativas, porque pessoalmente considera que todas as iniciativas desenvolvidas no CHVP 
são positivas. Ao invés, pode-se concluir que são insuficientes, mas parte da intervenção no CHVP não 
depende em exclusivo da ação da CMP. Por outro lado, em resultado das dificuldades económico-financeiras 
das autarquias, é de esperar que o investimento e a dinamização dessas áreas, cuja responsabilidade direta 
não recai sobre as autarquias, venham a condicionar investimentos futuros. E no caso da CMP não vai ser 
exceção. 

Para além disso, referiu que as dificuldades são acrescidas em virtude das dificuldades económicas dos 
proprietários que impedem a recuperação dos centros históricos. Apesar dessas condicionantes, considerou 
que a ação da CMP tem produzido os seus frutos e gerado alguma dinâmica. O que se verifica é que a 
autarquia está a ficar sem capacidade de resposta há dinâmica que se pretende, exigindo-se mais da parte 
dos próprios proprietários. 

Quanto a intervenções da CMP, informou que existem cinco casos pendentes em resultado do FIMOC, mas a 
autarquia não está em condições financeiras para cumprir com a sua quota-parte de investimento nesse 
programa. 

Existem obras coercivas que também ocorreram e sobretudo estão em curso novos projetos resultantes 
dessas medidas coercivas. A CMP com a sua ação administrativa fez com que os senhorios apresentassem 
projetos de recuperação dos seus edifícios. Esclareceu que logicamente esse é um processo muito lento mas 
que vai dando sinais positivos. 

Destacou que todas as iniciativas levadas a cabo pela autarquia no CHVP (candidatura do QREN, o 
investimento na cultura, na animação, na vivência mais social) mobilizam não só os seus residentes como 
atraem outras populações. 

Contudo, não escondeu a dificuldade acrescida na capacidade de se investir em coisas novas, pois 
reconhece que faz falta mais investimento do ponto de vista das atividades económicas, mas considera que 
não cabe à autarquia fazer esse investimento. Na sua opinião, a autarquia deverá criar as condições para 
que esse investimento seja apetecível e, acredita que isso tem sido feito paulatinamente ao longo dos anos 
através destes programas. 

Quanto às obras que se iniciaram no CHVP, é lógico que vão prejudicar e dificultar as populações, mas 
acredita que finda essa intervenção, ou pelo menos o substancial delas, o CHVP tornar-se-á mais desejável 
para potenciar as atividades económicas. 
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A CMP tem procurado o diálogo com os proprietários e com os agentes económicos no sentido do 
desenvolvimento de iniciativas e atividades compatíveis com o próprio CHVP. A título de exemplo, referiu 
que seria de todo vantajoso a existência de uma pastelaria ou um espaço de venda de pão ou produtos 
locais com um horário compatível com a vida das pessoas, sendo que essa atividade económica não tem os 
danos que outras têm e que são muito contraditórias, como por exemplo os bares, que são muito 
interessantes para um certo tipo de uso, mas que por outro lado geram manifestações de muito desagrado 
por parte dos residentes. 

Concluiu que esta permanente tensão é uma preocupação do Executivo, mas é inquestionável que existe 
uma dinâmica cuja responsabilidade na recaí sobre CMP, cabendo apenas a esta criar as condições 
necessárias aos privados e às atividades económicas. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE pretendeu ver esclarecida a dúvida se a redução do IMI seria aplicada a todo o 
edificado do CHVP ou apenas aos que estão a ser objeto de requalificação. 

 

Esclareceu a Sra. Presidente da Câmara que esta proposta em concreto aplica-se a todos os edifícios, 
sem exceção, discriminando positivamente os proprietários que invistam na sua recuperação e no seu 
arrendamento. Contudo, não é aplicada automaticamente, exigindo-se aos proprietários que apresentem 
requerimento nos serviços. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE questionou se o benefício da redução da taxa de IMI a um proprietário que se 
escusa a investir na recuperação do imóvel, independentemente do edifício estar ocupado ou devoluto, não 
será incompatível com a futura majoração para todo o edificado devoluto no Concelho de Palmela. 

 

Destacou a Sra. Presidente da Câmara que não se verifica incompatibilidade, uma vez que foi feita a 
identificação das zonas que devem ser penalizadas em virtude do estado de degradação dos imóveis. Nesses 
casos, esse benefício não é concedido. Informou que as duas normas vão coexistir e, a partir do momento 
em que exista a aplicação negativa proceder-se-á à exclusão da aplicação positiva. 

Presentemente, o Executivo considera que a presente medida é positiva para a intervenção pretendida no 
CHVP, porque nenhum proprietário será penalizado por ter um edifício degradado. Bastará ser proprietário 
de um edifício no CHVP para beneficiar da medida. O benefício concedido será cumulativo se o imóvel se 
encontrar arrendado.  

Contudo, a partir do momento em que for possível taxar negativamente e a majorar o pagamento dos 
proprietários de edifícios degradados, o que prevalecerá é a última situação pois se assim não fosse existiria 
uma incongruência entre quem, por um lado, nada faz e mesmo assim era beneficiado e entre quem, por 
outro lado, era coagido a efetuar obras de conservação. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE informou que o BE não vota favoravelmente a presente proposta porque 
considera que se continua a beneficiar os proprietários que nada fizeram ao longo dos anos, uma vez que a 
presente proposta visa todo o edificado que se encontra no CHVP, independentemente de estar a ser 
requalificado e habitado. Considerou que enquanto não for aprovada a majoração prevista na lei, os 
proprietários que assim o requererem têm direito a este benefício, mesmo que nada façam para contrariar a 
situação de degradação. 

 

A Sra. Presidente da Câmara mencionou que a CMP não está a beneficiar com esta medida nenhum 
proprietário que possua um edifício devoluto, porque é necessário proceder-se há identificação de imóvel a 
imóvel, razão pela qual o proprietário tem que apresentar essa pretensão anualmente. 
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Acrescentou que em certos anos verifica-se que o número dos imóveis beneficiados diminui por 
variadíssimas razões. Como os proprietários têm conhecimento das regras, escusam-se de requer o 
benefício, apesar de o edifício ter ficado devoluto, porque não têm condições para apresentar os 
documentos necessários. Acrescentou que quando for aplicada a medida negativa, o proprietário 
independentemente de fazer prova ou não da situação do imóvel, será imediatamente notificado. 

Concluiu por referir que, durante todos estes anos, a CMP tem procurado incentivar positivamente a 
recuperação dos edifícios, pelo que não tem penalizado os proprietários que nada fazem. Garantiu que estão 
empenhados em desenvolver todo o trabalho necessário para que se penalize os edifícios que efetivamente 
o devem ser, pelo que não há forma do seu proprietário requerer esse benefício. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE questionou se, não obstante a proposta ser omissa, nenhum proprietário que 
possua edificado ao abandono verá deferido o pedido de redução. 

 

A pedido da Sra. Presidente da Câmara esclareceu o Sr. Arq. Jorge Martinho que se pretendeu 
avançar com a majoração para edifícios em ruínas ou devolutos, mas que isso não tem sido possível porque 
requer uma ação concertada com as Finanças e, em consonância com o que está a ser feito para o resto do 
concelho, os proprietários têm sido notificados e têm um prazo para responder. Acrescentou que só se 
avança com a majoração após os serviços verificarem primeiro se os edifícios não são abastecidos nem de 
água nem de eletricidade durante pelo menos um ano. Esse trabalho ainda não foi realizado por ser uma 
área muito restrita do CHVP. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e quatro votos 
a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD e um do CDS-PP) e uma abstenção do BE. 
Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Três - Aprovação da proposta de Plano de Pormenor do Museu da Música, Arraiados – 
Pinhal Novo. 

 

Após lhe ter sido concedida a palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, a Sra. Presidente da Câmara 
informou que aguardava pedidos de esclarecimento. 

 

Sobre a proposta intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD felicitou a CMP por fazer chegar à Assembleia Municipal toda a documentação 
necessária para que pudesse pronunciar-se com rigor, considerando que não deve ser muito vulgar isso 
acontecer no país. Contudo, aproveitou para destacar o desperdício de meios humanos e materiais para que 
fosse disponibilizada essa mesma documentação, ainda que apenas tenha sido distribuído um conjunto por 
bancada. 

Em síntese, pretendeu ver esclarecido as razões da construção do museu nos Arraiados junto de um 
picadeiro e não na Vila de Palmela, por exemplo. Pelo que teve conhecimento, trata-se de um conjunto de 
peças museológicas importantes que justificaria a construção do museu num local do concelho com maior 
visibilidade e que potenciasse mais visitantes. Contudo, considera uma obra importante para o concelho. 

Concluiu por destacar que considerou os pareceres assinados pelo Vereador António Fonseca Ferreira 
contraditórios, concluindo por informar que o PSD vota favoravelmente a presente proposta. 
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A Sra. Presidente da Câmara clarificou que a iniciativa é privada, sendo que o custo do Plano de 
Pormenor foi suportado pelo seu proprietário, se bem que dinamizado pela CMP. Quanto à localização do 
futuro museu, informou que este será edificado no terreno do proprietário da iniciativa, ainda que os termos 
tivessem sido definidos pela Autarquia. 

Concluiu por informar que Palmela até teve “muita sorte” em que o projeto não tivesse ido para o Município 
de Cascais, uma vez que o seu promotor tem desenvolvido muitas exposições naquele concelho e terá sido 
aliciado nesse sentido. Dada a preferência evidenciada pelo promotor, foi desenvolvido o presente Plano de 
Pormenor, uma vez que a propriedade não possuía capacidade de edificação suficiente para albergar todo o 
espólio.  

 

Na sequência da intervenção do Sr. José Cardoso do PSD, informou o Sr. Presidente da Mesa que de 
futuro a documentação não mais será distribuída da forma que foi, sendo disponibilizado somente o ficheiro 
informático, ficando à consideração individual a sua impressão. 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS questionou se essa opção valeria para toda a documentação ou só para 
aquela muito volumosa, pois da sua parte não veria inconveniente em rececionar os documentos na sua 
caixa de correio eletrónico. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE sugeriu igualmente que se averiguasse junto de cada Membro da Assembleia 
Municipal sobre como pretende receber os documentos, sendo que no seu caso pessoal teria preferência 
que fosse em formato digital. Dessa forma poupavam-se recursos financeiros e ambientais. 

Sobre a proposta em concreto, pronunciou-se dizendo que não põe em causa a alteração do Plano Diretor 
Municipal (PDM), tanto mais que a alteração em si foi mínima. Contudo, considerou que o facto da discussão 
pública ter decorrido em pleno período estival (agosto), em que grande parte da população se encontra de 
férias, pode ter prejudicado a participação dos cidadãos. 

Considerou que neste caso em concreto o BE falhou, porque a análise foi feita, mas depois não foi 
apresentada a proposta de adiamento ou a prorrogação do prazo de discussão pública, no sentido de se 
privilegiar a participação dos munícipes, tendo em conta o período em que decorreu. 

A propósito de Planos de Pormenor, informou que sempre que um Plano de Pormenor, independentemente 
do seu caráter mínimo ou máximo, for apresentado na Assembleia Municipal, o BE pretenderá ver 
respondidas duas questões, a saber: 

• Previsão para a apresentação da revisão do PDM; 

• De que modo é que os Membros da Assembleia Municipal podem acompanhar esse processo de 
revisão. 

Relembrou que o BE propôs a criação de uma Comissão de Acompanhamento do PDM, a exemplo do que 
acontece na Assembleia Municipal de Lisboa, mas que essa proposta foi rejeitada. Contudo, é sua opinião 
que os eleitos da Assembleia Municipal devem poder acompanhar o processo, as análises que são 
elaboradas e todo e qualquer documento relacionado com essa matéria, porque quando a proposta vier para 
aprovação terá tido um contributo completamente distinto e uma análise mais aprofundada, mais 
conhecedora do que está em causa. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS informou que o PS vota favoravelmente a presente proposta. 
Considerou que se deve aplaudir a atitude micénica deste munícipe, ao disponibilizar todo este valioso 
espólio museológico para domínio público. Atitudes como estas não são muito vulgares nos tempos que 
correm e, na sua opinião, mereceria uma moção da Assembleia Municipal e a sua posterior publicação em 
toda a comunicação social do concelho. 
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Aplaudiu igualmente a proposta do Sr. Presidente da Mesa no que respeita à poupança de recursos. Com 
esse objetivo em mente, poder-se-á adotar o seguinte procedimento: 

• Utilização das caixas de correio eletrónico para os Membros que a possuam; 

• Em alternativa, para quem não possui correio eletrónico, a disponibilização dos documentos em 
disco compacto (CD-Rom); 

• E, em último caso, em papel. 

Quanto à localização do museu, considerou que seria excelente se fosse em Quinta do Anjo. Contudo, não 
lhe choca que seja em Arraiados, considerando que as assimetrias e a descentralização são positivas. Por 
fim, realçou o envolvimento e empenho da CMP em todo este projeto. 

Concluiu por destacar também a contribuição do PS Palmela para a revitalização do CHVP, dado que ao fim 
de muitos anos foi possível a disponibilização de verbas para a realização das obras da nova sede. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP referiu que, apesar do projeto ser de iniciativa particular, a CMP 
dispensou tempo na sua análise, pelo que terá ficado com a perceção de que terão existido custos que não 
terão sido contabilizados nem pagos pelo promotor. 

Apresentou várias questões relacionadas com o projeto, nomeadamente: 

• Como se chegou à qualificação de um “Espaço Urbanizável de Baixa Densidade, e que se traduz 
num acréscimo de [quatrocentos e sete vírgula sessenta metros quadrados] de área de construção” 
(conforme página dois da deliberação aprovada em Reunião de Câmara de vinte de fevereiro de dois 
mil e oito, separador “Deliberações da [CMP]”, volume dos Anexos), uma vez que a “área total de 
trezentos e oitenta e cinco vírgula noventa e cinco metros quadrados.. ultrapassa, no entanto, o 
valor de edificabilidade conferida à parcela, o que inviabiliza a pretensão. No entanto, e de acordo 
com o número [seis] do artigo [dezanove] do Regulamento do PDM..., “A possibilidade de aumento 
dos indicadores de ocupação fica sujeita à elaboração de Plano de Pormenor””  (conforme página 
um da deliberação aprovada em Reunião de Câmara de quinze de dezembro de dois mil e quatro, 
separador “Deliberações da [CMP]”, volume dos Anexos); 

• Se o “Polígono de Implantação do Museu da Música é o edifício que já existe” e se a “construção de 
quatrocentos e poucos metros quadrados vai ser edificado de novo” pois na “planta está como 
algarismo Um, Parcela Edificável” (conforme a Folha 1, “Planta de Implantação e Acessibilidades”); 

• Como foi encontrado o índice de nove lugares de estacionamento para o museu (sete lugares mais 
dois para pessoas com mobilidade reduzida); 

• Como resolver algumas incongruências uma vez que no “local existem cerca de cento e vinte e um 
vírgula quinze metros quadrados edificado... e que não existem na altura do levantamento 
topográfico, nem no projeto que... é apresentado. Ou seja, depois [das peças] estarem concluídas”, 
teve oportunidade de ir ao terreno e reparou que “existem cerca de cento e vinte metros quadrados 
não considerados no Plano de Pormenor”, não sabe se uns telheiros, “mas uma construção em 
alvenaria.” E se esta “área edificada vai reduzir a área” apresentada no Plano de Pormenor. 
“Inclusivamente [na Folha 12 (“Solução Proposta – Infraestruturas”)] onde está localizado a bacia 
de retenção atualmente existe uma construção em alvenaria, ou seja, [sendo o Plano de Pormenor] 
de julho de [dois mil e onze]... não corresponde ao que efetivamente existe”.  

 

A Sra. Presidente da Câmara esclareceu que em relação ao período de consulta pública a CMP limitou-se 
a respeitar o calendário do plano. Acrescentou que, para além do calendário normal do período de consulta 
pública, a CMP promoveu uma sessão pública, que acredita ter acontecido no dia nove de setembro, no 
Grupo Desportivo de Valdera, e acompanhada diretamente pelo Vereador Álvaro Amaro, em que uns dez 
munícipes pronunciarem-se sobre o projeto. Infelizmente essas intervenções não foram registadas porque 
não eram comentários concretos sobre a matéria que estava a ser apreciada, mas sim sobre a iniciativa em 
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si. Os comentários apresentados foram muito interessantes porque os serviços da CMP foram elogiados e 
valorizados. 

Do ponto de vista público, considerou muito interessante que dez munícipes tenham demonstrado interesse 
para discutir um plano de pormenor dum projeto com esta dimensão, naquela localização e que não afeta 
milhares de pessoas. 

 

Em relação às questões técnicas, a pedido da Sra. Presidente da Câmara, a Sra. Arq. Ana Vilão 
apresentou esclarecimentos, mas em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter 
recorrido ao uso do microfone, não é possível apresentar a sua intervenção. 

 

No que diz respeito à Revisão do PDM, a Sra. Presidente da Câmara informou que a CMP há sete anos 
que se encontra a proceder à revisão dos planos, e a sua expetativa é que se consiga concluir o trabalho 
antes de outros municípios que já vão com dez anos de revisão. 

Aludiu a uma reunião muito importante ocorrida nessa semana e que versou sobre os vários serviços da 
Administração Central que têm que se pronunciar sobre uma série de pormenores mais técnicos do PDM.  

Afirmou que no caso da CMP, ainda não se atingiu um ponto que seja suficientemente satisfatório para se 
iniciar o processo de discussão mais amplo, quer ao nível dos órgãos autárquicos quer concelhios.  

Destacou que nessa mesma semana realizou-se uma Reunião Extraordinária da CMP, que significou mais um 
passo importante para a construção da proposta de plano, e que passou pela aprovação, por unanimidade, 
da Proposta Final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) ao nível municipal visando a definição 
e marcação da Reserva Ecológica ao nível do Concelho de Palmela. 

Mencionou que a Carta da REN foi publicada para a totalidade do país, e que a CMP ficou a aguardar pelas 
orientações estratégicas. O que tinha sido acordado é que a CMP seria informada dessas orientações a nível 
regional a fim de se perceber como se devia proceder à sua aplicação, delimitando o território concelhio, o 
que não veio a acontecer. 

Na ausência dessas orientações, a CMP avançou com uma interpretação da aplicação da REN sendo que 
essa interpretação terá de ser validada junto da Administração Central e, se ela for aprovada, pode-se 
afirmar que a autarquia tem finalmente uma proposta de desenho de PDM para discutir com a comunidade 
do concelho.  

Realçou que lamentavelmente o Executivo vê-se obrigado a aguardar por algo que seja determinante e que 
valha a pena a discussão na Assembleia Municipal, pois poder-se-á estar a discutir o desenho com uma 
mancha de REN que pode no final não ser real e, para todos os efeitos, não é indiferente ter ou não ter REN 
numa determinada zona do concelho.  

Explicou que apenas se referia à REN por considerar um dos elementos mais gritantes e para a qual existe 
normalmente maior sensibilidade. Contudo, existem inúmeras outras condições, como as decisões das 
Estradas de Portugal, bem como outras que se encontram no domínio técnico e, assim sendo, considerou 
muito prematuro a realização dessa discussão. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e cinco 
votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, um do CDS-PP e um do BE). Aprovado 
em minuta. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP apresentou declaração de voto pois considera que o CDS-PP não 
se encontra devidamente esclarecido relativamente às dúvidas apresentadas. Contudo opta por votar 
favoravelmente devido ao interesse do projeto, devendo ser entendido como voto de confiança de que a 
CMP vai de facto cumprir o Plano de Pormenor que foi aprovado. 
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Ponto Quatro – Demissão de condição de associado da EUROPAN Portugal. 

 

Após lhe ter sido concedida a palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, a Sra. Presidente da Câmara 
recordou que há uns anos atrás a Assembleia Municipal deliberou a adesão à Associação Portuguesa para a 
Cooperação no Domínio da Arquitectura na Europa (EUROPAN Portugal). Essa instituição tem desenvolvido 
ao longo dos anos iniciativas que o Executivo considerava muito interessantes e que a CMP só podia aceder 
se fosse membro dessa associação. Foi com esse objetivo em mente que foi feita a adesão à EUROPAN 
Portugal. Foi nesse âmbito que se desenvolveu um projeto muito interessante para ocupação de uma zona 
de Quinta do Anjo, mais concretamente o Plano de Pormenor da Zona dos Bacelos e que se encontra em 
curso. 

A questão central é que o Executivo, por um lado, deixou de reconhecer o interesse das últimas iniciativas 
promovidas pela associação, por outro lado, em resultado das dificuldades financeiras da CMP.  

 

Sobre a proposta intervieram: 

O Sr. João Completo Costa do PS considerou que o montante de mil e quinhentos euros anuais de 
quota, que se traduzem em cento e vinte cinco euros mensais, é um valor que atendendo à relação custo 
/benefício pode ser vantajoso para a CMP manter-se associada. 

Assim sendo apresentou várias questões, a saber: 

• Se anteriormente a CMP aderiu por considerar interessante os projetos desenvolvidos, quais os 
motivos para esse desinteresse; 

• Se a EUROPAN Portugal deixou de corresponder às expetativas que a CMP tinha; 

• Se a CMP não pretende desenvolver outros projetos nesse âmbito. 

Realçou também que o seu Presidente é o Professor Arquiteto Nuno Portas, uma referência na arquitetura 
portuguesa, e que a associação promove jovens arquitetos e projetos de sustentabilidade ambiental muito 
interessantes. 

Para além disso, se o concelho apresenta necessidades nesse âmbito, por existirem zonas como CHVP e 
outras que urge recuperar e proteger, considerou ser vantajoso aproveitar essas oportunidades para além 
da notoriedade e promoção que tais projetos dariam ao Concelho de Palmela. 

 

A Sra. Presidente da Câmara informou que o montante de mil e quinhentos euros anuais refere-se 
apenas ao custo da quotização, sendo que toda a participação nos projetos que são desenvolvidos pela 
Associação tem custos diretos. Em resumo, esse montante é o mínimo para a CMP se manter na EUROPAN 
Portugal. 

Informou que nos últimos anos a CMP tem suportado apenas esse custo mínimo, mas na sua opinião, dever-
se-á questionar se, atendendo às limitações financeiras, valerá a pena manter essa despesa por mais 
insignificante que seja, sendo que há uns anos a esta parte a CMP não tem desenvolvido e nem sequer 
almeja participar em novos projetos no âmbito desta associação. 

Acrescentou que a CMP é associada de outras instituições cuja quotização é muito superior, mas que 
comparativamente trazem claros benefícios para a autarquia. Por outro lado, o facto é que a CMP tem de 
pagar por tudo o resto, seja uma reunião ou uma informação mais concreta. 

Para além disso, destacou que existem outros programas e projetos que promovem a cooperação com 
jovens arquitetos e jovens artistas e que não ficam atrás em termos de visibilidade, como por exemplo os 
protocolos com universidades, diversos acordos, levantamentos e trabalhos que a CMP propicia a essas 
universidades, os estágios profissionais, entre outros. 
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Acrescentou que, ainda no dia anterior, ocorreu no concelho o «Palmela - Fórum Turismo», acontecimento 
na sua opinião muito interessante, fruto de um acordo que a CMP tem com a Escola de Hotelaria e de 
Turismo, e que contou com a presença de inúmeros jovens que entusiasticamente assistiram, tomaram 
notas e fizeram contatos com pessoas sobre essa temática em concreto. 

Considerou que é uma questão de princípio ir revendo a cada momento o que é essencial, e o que não é 
prioritário poder deixar cair do ponto de vista da despesa. Contudo, partilhou a opinião de que seria 
importante e benéfico, mas apenas se a autarquia não estivesse no sufoco financeiro em que se encontra. 

Esclareceu que o Executivo tomou a mesma decisão em relação a projetos cofinanciados nos quais a CMP 
tem vindo a participar e que têm que ver com parcerias na Europa. A autarquia apenas está a honrar 
compromissos que envolvem trabalhos conjuntos com outros países (por exemplo, o projeto Naturba e o 
programa Periferias) mas que manter futuramente a mesma dinâmica nas atuais condições é muito 
arriscado. Na sua opinião manter tudo o que nos últimos anos se considerou interessante é incomportável 
do ponto de vista financeiro, devendo a CMP concentrar-se apenas naquilo a que é obrigada. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com dezanove votos a 
favor (quinze da CDU, dois do PSD, um do CDS-PP e um do BE) e seis abstenções do PS. 
Aprovado em minuta. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pela uma 
hora e quarenta minutos do dia trinta de setembro de dois mil e onze, da qual se lavrou a presente ata, que 
eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, redigi e 
subscrevi. 

 

Palmela, trinta de setembro de dois mil e onze 

 


