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Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 24 de fevereiro de 2017 

 

. Aprovada uma moção intitulada “Dia Internacional da Mulher” 

. Reprovada uma moção intitulada “Aeroporto Humberto Delgado – Base Aérea do Montijo” 

. Aprovada uma moção intitulada “8 de Março – Dia Internacional da Mulher” 

. Aprovada uma “Moção sobre Transferência de Competências”, 

. Aprovada uma moção intitulada “Pela construção do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro, 
opção certa para o desenvolvimento económico e social da Região de Setúbal e do país”, 
. Aprovada a adjudicação e autorização para a realização da despesa para a nomeação de Auditor 
Externo para prestação de serviço, no âmbito da revisão legal de contas 

 
MOÇÃO 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

No Dia Internacional da Mulher, vamos lembrar as operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque 
que, em greve, reivindicavam a redução do seu horário de trabalho, recebendo menos de um terço do 
salário dos homens. Lembramos Adelaide Cabete, Ana de Castro Osório, Carolina Beatriz Ângelo e 
Maria Veleda que se destacaram intelectualmente, escreveram para os jornais da época, defenderam 
a educação das mulheres e o sufrágio feminino, lutaram pelos direitos de cidadania que acalentaram 
na luta pela República, num sonho de esperança e de igualdade. 
A relevância deste dia prende-se com a luta das mulheres, em prol do desenvolvimento e do progresso, 
para uma mudança de paradigma contra as desigualdades. Em pleno século XXI, continua a haver, na 
sociedade portuguesa, desigualdade de género que afeta a vida das mulheres, na esfera pública e na 
esfera privada, continuam a ter salários mais baixos, mais horas de trabalho, mais desemprego, menor 
sucesso nas carreiras, mas lutam pelos seus direitos, conjugando o seu quotidiano profissional com as 
tarefas de educação e transmissão de valores exigidas pela nossa sociedade. 
Atualmente, já se identificam ténues sinais de mudança. Em estudos recentes, que foram 
apresentados na comunicação social, jovens entre os 13 e os 18 anos já apresentam comportamentos 
de potenciação de igualdade de Género. Nomeadamente, a realização de tarefas domésticas que há 
uns anos atrás eram mais identificadas como sendo do domínio exclusivo da esfera feminina, são agora 
interiorizados como partilháveis. São sinais positivos, mas que têm que se relevar como 
comportamentos robustos e consistentes para mudar este paradigma. 
Estando cientes que a discriminação de género ainda persiste na sociedade portuguesa e que a 
igualdade de género se encontra consagrada em todos os instrumentos legais internacionais e 
nacionais. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, delibera: 
- Repudiar todas as formas de discriminação de género e saudar todas as mulheres do seu concelho. 
- Saudar todas e todos, os que diariamente conseguem perspetivar o futuro nos princípios da 

Liberdade, Democracia e Equidade, pugnando pela igualdade, construindo assim uma sociedade 
mais justa. 

 
 

Assembleia Municipal da Moita 
 

Aprovada por unanimidade, na sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2017 

 
MOÇÃO 

8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
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As comemorações do 8 de Março, Dia Internacional da Mulher são inseparáveis da história de luta das 
mulheres trabalhadoras, pela sua emancipação económica, social e política. 
As mulheres lutam, muito, todos os dias, no sentido de dar visibilidade e amplitude às suas 
reivindicações, associando-as à resolução dos problemas do País. Aos mais distraídos pode parecer 
estranho que em pleno século XXI hajam comemorações e iniciativas de mulheres num moderno país 
da desenvolvida Europa. Ma,s se é verdade que a situação das mulheres portuguesas deu passos de 
gigante nas últimas quatro décadas, fruto em particular das conquistas da Revolução de Abril, há 
problemas gritantes que persistem e, nalguns casos, se agravam. 
Na verdade, as mulheres portuguesas têm dado um contributo imprescindível à luta mais geral dos 
trabalhadores – basta pensar na persistente e vitoriosa luta pela reposição das 35 horas de trabalho 
na Administração Pública, em que setores de grande concentração de mão-de-obra feminina, como as 
autarquias locais, foram decisivas para o desfecho final dessa resistência. 
O desemprego, que continua com uma forte componente feminina, em particular nas jovens mulheres 
e nas desempregadas de longa duração, a emigração forçada ou a pobreza que se reproduz num ciclo 
de baixos salários que geram reformas baixas. 
Vejamos também nos direitos associados à função social da maternidade e nas limitações que em 
quase todos os locais de trabalho são impostas às mães trabalhadoras (e aos pais, diga-se em abono 
da verdade). Nas creches, jardins-de-infância e tempos livres caros e sem vaga, na insuficiência dos 
apoios sociais, nos transportes públicos caros, desconfortáveis, com horários incompatíveis uns com 
os outros e mais ainda com as vidas das crianças e das famílias. 
Pensemos na habitação, na saúde, na Segurança Social, no desporto e na cultura e nas dificuldades 
específicas que as mulheres têm nestas áreas. Ou nos números e nas histórias impressionantes de 
mulheres vítimas de violência. 
Reflitamos na ofensiva ideológica relativamente ao papel da mulher na sociedade que se tem refinado 
e diversificado nos últimos anos: da pressão para que todas sejam supermulheres lindas e maravilhosas 
profissionais, esposas, mães, donas de casa; da sordidez da banalização da prostituição e do tráfico de 
mulheres; da responsabilização das mães trabalhadoras pela «falta de valores» da sociedade em geral 
e das novas gerações em particular. 
Hoje, dão e são um enorme contributo no desenvolvimento do País, na produção, nos serviços 
públicos, na cultura, na ciência, no desporto. E no que poderiam dar mais ainda ao País se os seus 
direitos fossem mais respeitados, as suas capacidades estimuladas e valorizadas, se não andassem tão 
estoiradas a tentar empurrar todas as esferas das suas vidas para a frente. 
O Movimento Democrático de Mulheres realiza uma manifestação no dia 11 de março onde fazem 
falta todas as vozes, reivindicações, anseios, onde cabe a afirmação de que o País precisa das mulheres 
para se desenvolver, para produzir mais e melhor, para ser mais justo. De que a luta por um Portugal 
com futuro passa pela igualdade na lei e na vida. 
 

Assembleia Municipal da Moita 
 

Aprovada por unanimidade, na sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2017 
 

 

MOÇÃO 
 

MOÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 

A descentralização administrativa, conforme a Constituição da República Portuguesa, tem por 
finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e promover a 
eficiência e eficácia da gestão pública, assegurando os direitos das populações. Descentralização que 
envolve, entre outros aspetos, a transferência de atribuições e competências para as autarquias, “sem 
prejuízo da necessária eficácia e unidade de ação da Administração”. 
A transferência de poderes e competências para executar física e financeiramente ações, serviços ou 
investimentos é mera desconcentração. Só existe descentralização quando a transferência inclua o 
poder de decidir. 



Página 3 de 5 

A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios humanos, 
património, recursos financeiros e seu planeamento temporal, adequados ao desempenho das 
funções transferidas, visando uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e 
necessidades das populações, e não pode consistir, como a prática tem demonstrado, num processo 
de redução do investimento público e alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para o 
Poder Local. 
A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de competências, em que o 
Poder Local democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, com os 
inerentes poderes de direção e conformação que faça sentido à luz do princípio da subsidiariedade e 
complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das populações e que 
não ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. 
Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação clara das atribuições 
e competências que envolva os níveis de administração central, regional e local. 
Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da soberania, os poderes 
que permitam o desenvolvimento estrutural do País e os que coloquem todos os cidadãos em plano 
de igualdade no acesso aos bens e serviços constitucionalmente garantidos nos domínios económico, 
social e cultural. 
A inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – que não são 
substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução intermunicipal, constitui um obstáculo a uma efetiva 
descentralização que é urgente resolver. 
Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições (financeiras, de 
autonomia e de organização) para o seu pleno exercício e reclamam a reposição de condições para 
responder às responsabilidades que já hoje detêm e exigem a devolução às autarquias dos meios que 
lhes foram retiradas com a imposição do modelo dos sistemas multimunicipais de águas e resíduos. 
A experiência de décadas, em que mais que transferência de competências, se transferiram encargos, 
obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências consideradas, a 
definição do ponto de partida para a fixação do volume de recursos necessário e a verificação de 
garantias futuras quanto ao regime financeiro. 
Face aos projetos de diplomas do Governo agora concluídos sobre transferência de competências e 
sobre a orgânica das CCDR, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 24 de fevereiro de 2017, 
delibera: 
1. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto fator indispensável a um 

processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis de administração, a 
uma reforma democrática de administração e à defesa da autonomia dos municípios. 

2. Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento local e regional. 
3. Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em matéria financeira, 

orçamental, organizacional, material e humana. 
4. Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia comprovada da 

dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro. 
 

Assembleia Municipal da Moita 
 

Aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor e cinco abstenções do PS, na sessão ordinária de 

24 de fevereiro de 2017. 

 

MOÇÃO 
 

PELA CONSTRUÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LISBOA NO CAMPO DE TIRO, OPÇÃO CERTA PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  
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O Aeroporto da Portela de Lisboa, atual Aeroporto Internacional Humberto Delgado, há muito 
esgotou a sua possibilidade de ampliação e está muito próximo da saturação, tendo registado 
em 2016 um movimento recorde de 22,4 milhões de passageiros. 
Há mais de duas décadas que é necessária uma solução para este aeroporto, pelo que se tem 
discutido o seu futuro, num amplo debate técnico e político. Em 2008, o Governo consagrou a 
solução da construção de um novo aeroporto internacional nos terrenos do Campo de Tiro, 
opção esta que resultou de um alargado consenso. 
Esta decisão sustentou-se na proximidade de se atingir a capacidade máxima do atual aeroporto; 
na necessidade de se construir uma alternativa estratégica, capaz de responder às necessidades 
de crescimento do tráfego aéreo a longo prazo; nas características morfológicas favoráveis da 
localização e do seu adequado afastamento de zonas urbanas; na posse pública dos terrenos, 
que representa uma poupança, além de que previne a especulação imobiliária. 
Para a Região de Setúbal a localização do novo aeroporto no Campo de Tiro é um elemento 
importante da estratégia de desenvolvimento que os Municípios e os atores económicos e 
sociais da região têm defendido, tanto mais que converge com um conjunto de outros 
investimentos estruturantes, necessários para o crescimento e a retoma económica, 
promovendo o reequilíbrio funcional e sócio- económico das duas margens da AML. 
Ao longo de dez anos, a atuação governativa relativamente ao novo aeroporto pautou-se pelo 
imobilismo, adiando uma solução urgente a cada dia. Com o alibi das restrições impostas ao 
investimento público pelo Memorando de Entendimento, todos os projetos fundamentais para 
o desenvolvimento do país e da região foram adiados indefinidamente, tendo, neste período, 
sido privatizadas pelo anterior Governo a TAP e a ANA. 
A ANA, responsável pela gestão dos aeroportos nacionais, foi concessionada por 50 anos à 
empresa francesa “Vinci Airports”. No entanto, na base da celebração do Contrato de 
Concessão, esteve implícito o compromisso por parte da empresa para fazer os investimentos 
necessários à construção de um novo aeroporto, em virtude da saturação da Portela. 
Prepara-se agora o Governo para confirmar uma opção para a utilização da Base Aérea do 
Montijo, como terminal complementar do Aeroporto da Portela. A privatização da ANA, não 
pode impedir que sejam os interesses nacionais, e não os interesses da multinacional, a 
prevalecer nas decisões que o poder político venha a adotar. 
A Assembleia Municipal da Moita considera assim que: 
- A opção de um terminal low cost na Base Aérea nº 6 no Montijo não é a solução mais 

adequada, nem para o país nem para a região. 
- Esta opção beneficia apenas a multinacional concessionária do aeroporto de Lisboa, a qual 

ficaria desobrigada de investir num novo aeroporto, por troca com os encargos 
incomparavelmente menores de adaptação das pistas e instalações da Base Aérea. 

- Esta opção é irremediavelmente limitada na sua capacidade e consequentemente na sua 
duração. 

- O investimento que é dispensado à Vinci será depois necessário, a médio prazo, a expensas 
dos contribuintes e do erário público. 

- Os custos elevados decorrentes da deslocação das funções e equipamentos militares, 
desmentem o alegado baixo custo desta opção e serão ainda por cima suportados pelo Estado 
e não pela empresa. 

- Esta opção significa para a Região não acolher um equipamento estruturante, determinante 
ao seu crescimento económico, substituída por uma não solução, que se aponta como 
meramente complementar ao Aeroporto da Portela. 

- O benefício económico para a Região, resultante da instalação deste terminal no Montijo é 
bastante reduzido, seja ao nível da criação de emprego, seja na atração de investimento ou na 
ligação ao tecido económico local, uma vez que o que é apontado para o Montijo não é mais 
que um terminal de passageiros, vocacionado para as companhias de baixo custo, com 
encaminhamento para Lisboa. 



Página 5 de 5 

- Não são conhecidos os estudos de impacto ambiental para a utilização da Base Aérea como 
aeroporto comercial de alta intensidade de tráfego, indispensáveis tendo em conta que esta 
localização encontra-se inserida numa região urbana de alta densidade, que afeta o concelho 
da Moita, nomeadamente as populações da Baixa da Banheira e de Alhos Vedros que se situam 
na principal trajetória de aproximação à pista e também próxima de zonas naturais protegidas 
de elevado valor ambiental: Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo, Reserva Natural 
do Estuário do Tejo e Rede Natura 2000. 

Consideramos assim inaceitável que as decisões sobre um projeto desta importância e de 
grande impacto sobre a Região estejam a ser preparadas sem o envolvimento e auscultação das 
populações e do conjunto dos Municípios. 
Reafirma-se que é necessário, para o País e Região, a construção do Novo Aeroporto de Lisboa 
no Campo de Tiro de Alcochete, opção que responde às necessidades atuais e futuras 
relativamente ao tráfego aéreo, de passageiros e de mercadorias. Esta construção deve ser 
faseada, podendo envolver, durante um período significativo, a existência de dois aeroportos, 
até à eventual desativação completa da Portela. 
Consideramos também que a construção do Novo Aeroporto de Lisboa na nossa Região, 
associada à concretização progressiva dos investimentos estruturantes planeados e 
acompanhada de uma política assente na dinamização do investimento e da produção nacional, 
contribuirá não só para o crescimento económico, o aumento do investimento e do emprego e 
o desenvolvimento da Região e do País. 
Na sequência desta moção, declaramos a nossa solidariedade para com os Municípios da Região, 
exigindo que o Governo e o Sr. Primeiro-ministro auscultem a sua posição sobre esta matéria, 
na salvaguarda do interesse Nacional e da Região. 
 
 

Assembleia Municipal da Moita 
 
Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e cinco abstenções, na sessão ordinária de 
24 de fevereiro de 2017. 
 


