
 

 
  
Assembleia Municipal Ordinária de 23 de fevereiro de 2018 
 
 
. Aprovada a ratificação nominal do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia e 
seu substituto, ao XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
indicados pelas forças políticas com assento na Assembleia; 
 
. Aprovada a ratificação nominal do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia e 
seu substituto, para o Conselho Municipal de Educação, indicados pelas forças políticas com 
assento na Assembleia; 
 

. Aprovada a ratificação nominal dos membros a integrar a Comissão Municipal de 

Toponímia, indicados pelas forças políticas com assento na Assembleia;  

 

. Aprovada a ratificação nominal do representante (Presidente de Junta) para a Comissão 

Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Barreiro e Moita;  

 

. Aprovada a alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da 

Moita;  

  

. Aprovada a Cedência em Direito de Superfície – Instituto da Segurança Social, I.P. (IPSS) 

Centro Distrital de Setúbal;  

 

. Aprovada a emissão,  pela Assembleia Municipal, de declaração que comprove o interesse 

público municipal de operação urbanística para os efeitos previstos na alínea a) do nº3 do 

artigo 25º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, na sua redação atual; 

 

. Aprovada a Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita;  

 

. Aprovada a Contratação de empréstimo M/Longo Prazo para financiamento de obras no 

âmbito do Moita 2020 (Aprovação da contratação de um empréstimo à Caixa de Crédito 

Agrícola Mutuo de Entre Tejo e Sado); 

 
 

MOÇÃO 

8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Esta moção resulta do desejo de se quebrar a onda de relativismo e banalização que se vai 
assistindo em relação a esta comemoração, pela ignara diversão consumista que tem 
vindo a distanciar esta data, onde se vem multiplicando eventos desfasados da real 
memória histórica, cujos objetivos ainda hoje estão perenes. 
 
Todos devemos  ficar tristes e preocupados quando observamos que, em entrevistas nas 
TV’s, surgem "socialites" em grandes banquetes, dança e espetáculos de strip-tease, 
desconhecendo que as operárias da Fábrica da Triangle Shirtwaist em Nova Iorque fizeram 
greve em 1909 porque trabalhavam 14 horas por dia e recebiam 6 dólares por semana, 



que pelas más condições de trabalho e insegurança do edifício, em 25 de Março de 1911 
faleceram 146 costureiras das 600 trabalhadoras daquela empresa, vítimas de um incêndio 
onde não tiveram acesso para fugir. 
 
É confrangedor observar aquela gente festeira a encolher os ombros e a sorrir sem 
saberem o "preço que a liberdade e os direitos custaram". 
 
É importante dar a conhecer quem foi Clara Zetkin que, em 1910, organizou a I Conferência 
Mundial das mulheres em Copenhaga. Embrião de muitos movimentos e lutas em diversos 
países da europa pelos direitos e emancipação das mulheres; é importante saber que foi 
a feminista Aklexandra Kollontai que fundou em Oslo o movimento que organizou as 
manifestações de mulheres em Moscovo e Petrogrado contra a guerra, em 8 de Março de 
1917, manifestações ferozmente reprimidas pelos esbirros à ordem do Czar Nicolau II e do 
governo de Kerenski. 
 
Pela defesa da liberdade e das conquistas civilizacionais - não é promissor para o futuro 
observar-se a crescente insensibilidade, quando as atuais relações sociais dependem de 
direitos garantidos que foram duramente conquistados. 
 
Em Portugal o Dia da Mulher também tem a marca e a influência internacional. Foi assim 
que surgiu a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas em 1907 fundada por Ana Castro 
Osório, como muitas outras organizações que acabaram reprimidas no período da 
ditadura onde se destacaram Maria Lamas, Florbela Espanca, Sofia Pomba Guerra, Natália 
Correia, Catarina Eufémia, Maria Barroso, Virgínia Moura, Georgete Ferreira e tantas 
outras que encheriam páginas, cujas vidas pela luta que travaram determinaram a 
evolução das relações sociais, em tudo inseparáveis da conquista dos seus direitos. 
Mediante o exposto, consideramos: 
 
- ser importante que neste dia haja espaço para a confraternização, debate e reflexão 

sobre o que fundamenta a existência do Dia Internacional da Mulher; 
 
- exigir dos órgãos de Comunicação Social, nomeadamente públicos, a divulgação de 

registos históricos que ao longo de gerações mantiveram a luta pela emancipação das 
mulheres, pois ainda hoje, em diferentes parâmetros na maior parte dos países,o  
preconceito racial, sexual, politico, cultural e económico  permanece na sociedade; 

 
- saudar todas as ativistas de Portugal e do Mundo, que mantêm viva, pela ação 

permanente, a luta pela dignificação do trabalho e pela emancipação da mulher. 
 
Viva a luta das mulheres pela consolidação dos direitos já conquistados. 
Viva a luta das mulheres pela igualdade nas carreiras profissionais e no salario. 
Viva o Dia Internacional da mulher. 
 
 
 

Moita, 26 de fevereiro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovado por unanimidade, na sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2018. 
 

MOÇÃO 



EDIFÍCIO DO ANTIGO QUARTEL DOS BOMBEIROS DA MOITA 
DA SUA GRANDEZA À SUA DESGRAÇA 

 
As condições em que se encontra o antigo edifício do Quartel de Bombeiros da Moita são 
motivo de grande preocupação e consternação para a população. Não só pelo aspeto de 
abandono e degradação que exibe, mas igualmente pelos usos indevidos que lhe são 
dados e pela manifesta insegurança que representa. 
Anunciada que foi a sua aquisição no final de 2007 pelo então Ministro da Administração 
Interna, com o objetivo de instalar o novo Posto da GNR da Moita, ao longo dos últimos 
anos, a situação do antigo Quartel dos Bombeiros tem vindo a deteriorar-se, tornando-se 
num problema de segurança e de saúde pública para a população da Moita. 
Fugindo às responsabilidades e aos compromissos assumidos, os sucessivos Governos têm 
descurado a solução para este problema. Quer na melhoria das condições para as forças 
de segurança exercerem a sua atividade, as quais continuam num edifício cedido pela 
Câmara Municipal da Moita e sem qualquer contrapartida por parte do Ministério da 
Administração Interna/MAI, quer na reabilitação do edifício do antigo Quartel dos 
Bombeiros. Acresce ainda que a Câmara Municipal disponibilizou-se, quer para as obras 
de recuperação do edifício do Posto Territorial da Moita (propondo que a GNR 
comparticipasse apenas com metade do custo), quer para a cedência de um terreno para 
a construção do novo quartel da GNR na Moita. 
Depois de várias promessas de deputados e de responsáveis governativos destes partidos, 
que reconhecem as más condições em que as forças de segurança exercem a sua atividade, 
nomeadamente no posto da GNR da Moita, no momento de honrarem o seu compromisso 
em sede de Orçamento de Estado, para contemplar verbas para a solução destes dois 
problemas, o que assistimos até à presente data é que estes partidos ou votam contra ou 
se abstêm, perante as propostas apresentadas para a sua solução. 
Com esta postura de recusa pelas soluções e propostas apresentadas para resolver o 
problema, a Moita e os seus moradores são quem sofre as consequências de (con)viver 
dia-a-dia com um edifício destruído no centro da vila, onde acontecem incêndios, 
vandalismo, práticas desviantes e perigo eminente. Este é o resultado das promessas não 
cumpridas por sucessivos Governos que nada têm feito para impedir que o antigo Quartel 
dos Bombeiros da Moita chegasse ao ponto em que se encontra. 
Só de recordar que foi naquele edifício que funcionou uma escola, em que centenas de 
crianças e jovens construíram e desenvolveram a sua formação académica, que foi naquele 
edifício que funcionou uma biblioteca pública, em que centenas de crianças, jovens e 
adultos tiveram acesso pela primeira vez a livros e publicações gratuitas, que foi naquele 
edifício que durante anos se aquartelaram os Bombeiros Voluntários e que centenas de 
crianças, jovens, adultos e idosos por lá passaram ou de lá receberam a assistência 
necessária, só de recordar que este edifício teve esta honrosa “vida” e neste edifício se 
“construíram” tantas vidas, como é possível o Ministério da Administração Interna 
permitir esta crueldade? Como é possível os Governos ignorarem a degradação e as 
condições de segurança deste edifício que é sua propriedade? 
Só é possível, porque os sucessivos Governos e os deputados que os sustentam na 
Assembleia da República têm votado no sentido de manter e permitir esta situação de 
abandono e insegurança do antigo Quartel dos Bombeiros. 
Face ao exposto e considerando que esta Assembleia Municipal e os membros que a 
integram têm o dever de tomar posição perante quaisquer órgãos do Estado ou entidades 
públicas sobre assuntos de interesse para o município e na salvaguarda da população; 
Considerando que a condição do edifício exige urgentes e adequadas medidas para evitar 
perdas de vidas e bens pessoais; 
Considerando que não estão asseguradas as necessárias condições para o cumprimento 
da missão da GNR no território abrangido pelo Posto Territorial da Moita; 



 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera: 

 

1. Exigir ao MAI as medidas adequadas para, no imediato, garantir a segurança no edifício 

do antigo Quartel dos Bombeiros da Moita e apresentar uma solução digna para aquele 

espaço; 

 

2. Exigir ao Governo a dotação orçamental necessária para a construção do novo Quartel 

da GNR na Moita. 

 

 

Moita, 26 de fevereiro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor, nove votos contra; na sessão 

ordinária de 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

MOÇÃO 

REJEIÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADES E PENALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 

PELA LIMPEZA DE ESPAÇOS FLORESTAIS 

 
De acordo com o OE 2018, os proprietários têm até 15 março para proceder à limpeza dos 
seus terrenos e, em caso de incumprimento, caberá aos municípios concretizar esta 
medida até 31 de maio. 
 
Os sucessivos Governos não foram capazes de fazer o cadastro e de impor aos privados a 
limpeza das florestas, como é que, querem que agora, as câmaras municipais em dois 
meses e meio façam aquilo que não conseguiram fazer em 40 anos. 
 
Apesar de a diretiva determinar que os proprietários terão que pagar essa limpeza aos 
municípios, são irrealistas os prazos estipulados e injustas as penalizações previstas para 
os municípios, em caso de incumprimento, com a retenção, no mês seguinte, de 20 por 
cento do duodécimo das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro. 
 
Neste contexto, considera-se que o Município de Moita deve assumir as suas 
responsabilidades para fazer aquilo que lhe pertence e de continuar a manter a habitual 
postura de disponibilidade para participar na prevenção e proteção dos espaços florestais, 
mas rejeita esta imposição do Governo que, perante as catástrofes que aconteceram no 
ano passado, se demite das suas responsabilidades e coloca o problema na mão dos 
municípios. 
 
A limpeza e vigilância de matas e florestas nacionais, a escassez de meios de combate aos 
incêndios, a falta de atualização do cadastro da propriedade rústica são falhas verificadas 
há décadas, para as quais os municípios, os bombeiros e outras entidades têm alertado 
sucessivos governos. 



 
Este processo é, sem dúvida, um mau princípio para o processo de delegação de 
competências e de descentralização que está em discussão. Se a prática é esta, com 
certeza que o governo está no caminho errado. 
 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão pública em 23 de fevereiro de 
2018, delibera: 
 
- Manifestar a sua total discordância face à transferência imposta, num prazo impossível 
de cumprir e sem oportunidade de discussão, de uma responsabilidade que coloca o ónus 
nos municípios; 
- Rejeitar que tal responsabilidade preveja uma penalização para os municípios, em caso 
de incumprimento, quando se sabe que alguns dos procedimentos, designadamente da 
contratação de empresas para a realização dos trabalhos de limpeza ou a atualização dos 
Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios não são compatíveis com os 
prazos fixados nem dependem dos municípios; 
 
- Exigir que o governo envolva no esforço de prevenção e fiscalização as entidades com 
especiais atribuições neste domínio, designadamente as forças de segurança e o ICNF, 
num trabalho de cooperação com os municípios. 
 

 

 

Moita, 26 de fevereiro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovado por maioria, com dezanove votos a favor, três abstenções, na sessão ordinária 

de 23 de fevereiro de 2018. 

 

MOÇÃO 
EM DEFESA DO TRANSPORTE FLUVIAL COMO FATOR DE REFORÇO DA 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 
 
O fomento do recurso ao transporte público configura um desígnio nacional, tendo em 
vista a concretização de uma política de mobilidade sustentável que contribua, 
eficazmente, para a coesão territorial, económica, social e ambiental do nosso território. 
Neste quadro, o transporte fluvial desempenha, particularmente no contexto da Área 
Metropolitana de Lisboa, um papel fulcral, cuja preponderância deverá ser aumentada, 
nomeadamente através do imediato robustecimento da universalidade ao seu acesso e da 
melhoria da qualidade do serviço prestado. 
Em 2017, o Grupo Transtejo/Soflusa, que emprega 440 trabalhadores, assegurou a 
travessia fluvial de cerca de 9.000.000 passageiros nas carreiras da Soflusa, aos quais se 
somam mais 8.000.000 nos percursos Transtejo, oriundos dos concelhos de Lisboa, 
Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, entre outros, contribuindo para o 
desenvolvimento e coesão territorial da grande metrópole das duas margens. 
Na prática, o módulo fluvial é, nestes concelhos, indispensável à concretização da jornada 
de centenas de milhares de alunos, trabalhadores e empresários que dependem desta 
comutação diária, mas, não menos importante, consubstancia-se como um instrumento 
essencial para o mais recente desafio de captação, para a margem Sul do Tejo, das 
vantagens do brutal crescimento do turismo português, contribuindo em simultâneo para 
minorar os efeitos da gentrificação sentidos na margem Norte. 



Num passado recente de má memória, os serviços públicos de transportes foram 
indelevelmente delapidados, às mãos dos executores da ideologia do “muito para além da 
Troika”, deixando aos decisores políticos de hoje, ao nível local e central, a duríssima tarefa 
de implementar soluções para esta pesadíssima herança, da qual a incompreensível 
alienação de navios constitui cabal exemplo. 
Os últimos dois anos, foram marcados por esforços de inversão da realidade encontrada. 
Com efeito, após em 2017 terem sido desbloqueados 10.000.000€ consignados ao 
cumprimento do plano de manutenção de frota, no passado irresponsavelmente 
incumprido, em 14 de fevereiro último, em sede da Comissão Parlamentar de Inovação, 
Economia e Obras Públicas, na Assembleia da República, no decurso da audição regimental 
ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e ao Secretário de Estado dos 
Transportes, José Mendes, foi anunciado publicamente pela tutela que, no âmbito da 
reprogramação em curso do POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos), serão alocados 17.000.000€ para investimento no reforço 
e modernização da frota da Transtejo/Soflusa. A divulgação aponta para que, neste 
momento, encontra-se em finalização um estudo de viabilidade para a aquisição de dez 
navios, com valor unitário estimado de 5.000.000€ por embarcação, num esforço que 
aponta para um investimento adicional de 33.000.000€, do poder central. 
Na vertente ambiental, e considerando que o módulo fluvial representa ¼ das emissões de 
CO2, existe um percurso tendente à descarbonização que deve também ser valorizado e 
cumprido. Com efeito, o supramencionado estudo visa, para além da análise financeira 
citada, a avaliação das tecnologias de propulsão mais eficazes e amigas dos objetivos 
ambientais já enumerados. 
 

Assim, a Assembleia Municipal de Moita, reunida em 23 de fevereiro de 2018 delibera: 
1. Saudar os acordos laborais celebrados na atual legislatura que representam o justo 

reconhecimento dos direitos dos trabalhadores deste grupo. 
2. Exortar o Governo Central, as Autarquias Locais, as Entidades Representantes dos 

Trabalhadores e a Administração da empresa a continuar a agir, no presente, no sentido 
de inverter as más decisões do passado que ainda hoje afetam a qualidade do serviço 
prestado. 

3. Apelar a que, não obstante a reconhecida complexidade de um processo desta 
dimensão, o investimento de 50.000.000 milhões de euros, na aquisição das novas 
embarcações, se concretize no mais curto período de tempo possível e que, entretanto, 
se procurem as melhores soluções para a melhoria do serviço. 

 
Moita, 26 de fevereiro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

Aprovado por maioria com doze votos a favor, dois votos contra, sendo um da CDU, 
dezasseis abstenções, na sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2018. 
 

MOÇÃO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

8 DE MARÇO 
 

O Dia Internacional da Mulher assinala e celebra a luta das mulheres pela conquista da 
liberdade e da igualdade em prol do desenvolvimento e do progresso social. Ao longo dos 
tempos foram-se conseguindo pequenas vitórias, tanto no âmbito familiar como 
profissional. Atualmente já as tarefas domésticas tendem a ser partilhadas e no trabalho 
o elemento feminino conquistou posição em terreno masculino, como o Exército, a 



Marinha e a Força Aérea, assim como nas engenharias e na aeronáutica. No entanto, há 
ainda um longo caminho a percorrer até que deixe de ser necessário relevar a importância 
da igualdade de género. 
Se é certo que as mulheres se encontram em vantagem nas Universidades e já ninguém 
discute o direito da mulher ao voto, esta realidade ficou a dever-se à luta de muitas 
mulheres pelo direito à educação, aos direitos cívicos e à autodeterminação, como 
aconteceu com grandes figuras femininas da nossa história, como ADELAIDE CABETE, ANA 
DE CASTRO OSÓRIO, CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO e MARIA VELEDA, que se destacaram 
intelectualmente, escreveram para os periódicos da época, defenderam a educação das 
mulheres e o sufrágio feminino, lutaram pelos direitos de cidadania, que ajudaram a 
construir a República, num sonho de esperança e de igualdade. 
Apesar da afirmação da supremacia feminina no Ensino Superior, de terem mais formação 
e demonstrarem qualidades de chefia, continua a ser reduzido o número de mulheres em 
cargos dirigentes que continuam a ser maioritariamente ocupados por homens. A tradição 
obrigava a mulher à subalternidade, à submissão, ao servilismo doméstico e familiar e 
confinava-a ao espaço limitado do gineceu: educava os filhos, dedicava-se ao marido e não 
lhe eram permitidos outros objetivos na vida. Apesar de já se identificarem alguns sinais 
de mudança, comportamentos que potenciam a igualdade de género, as estatísticas 
oficiais revelam que as mulheres gastam, em média, mais dezassete horas semanais que 
os homens, a cuidar da família e a realizar tarefas domésticas. 
Em pleno século XXI, continua a verificar-se, na sociedade portuguesa, a desigualdade de 
género que afeta a vida das mulheres, tanto na esfera pública como privada. Em muitos 
sectores profissionais continuam a sofrer a desigualdade salarial, mais horas de trabalho, 
mais desemprego, menor sucesso nas carreiras, mas lutam pelos seus direitos, articulando 
o seu quotidiano profissional com as tarefas da educação e transmissão de valores 
essenciais à construção da sociedade em que vivemos. 
Apesar do avanço civilizacional e na sequência das migrações que têm marcado as 
dinâmicas sociais do mundo atual, continua a haver mulheres que ignoram o direito à sua 
integridade física e são submetidas, ainda na infância, ao horror da mutilação genital que 
as impede de viver a plenitude da sua sexualidade no amor, se não as condenar à morte 
na sequência de múltiplas infeções que acabam por levar à falência total do seu corpo 
sacrificado. Esta é mais uma luta de libertação que as mulheres unidas têm de travar 
contra o jugo imposto por tradições obsoletas e atentatórias da sua dignidade como seres 
humanos de pleno direito. 
Há que mudar mentalidades e comportamentos para erradicar a violência doméstica e o 
feminicídio que continua a ser uma chaga aberta na sociedade dos nossos dias e ainda 
vitima milhares de mulheres na sociedade portuguesa, que se quer desenvolvida. 
Tendo consciência de que a discriminação de género continua a persistir 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 que diariamente conseguem perspetivar o futuro nos princípios 
da Liberdade, Democracia e Equidade, lutando pela igualdade entre as Mulheres e os 
Homens, construindo assim uma sociedade mais justa. 

 
Moita, 26 de fevereiro de 2018 



Assembleia Municipal da Moita 

Aprovado por maioria com dezasseis votos a favor, quinze abstenções, na sessão ordinária 
de 23 de fevereiro de 2018. 
 
 

MOÇÃO 

PELA LUTA DA ERRADICAÇÃO DA MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA 

 
Dia 6 de fevereiro, assinalou-se o Dia Internacional da Tolerância Zero Contra a Mutilação 
Genital Feminina (MGF). A UNICEF destaca 30 países, na África, na Ásia e no Médio 
Oriente, onde há prevalência da mutilação genital feminina. 
 
As novas dinâmicas populacionais trouxeram a incidência de MGF a países onde 
tradicionalmente esta não era praticada. Em Portugal, como país acolhedor de imigrantes, 
estima-se que vivam no nosso país cerca de seis mil mulheres que foram mutiladas. 
 
Em 2016, foram registados na Plataforma de Dados do nosso Sistema Nacional de Saúde, 
80 casos de mulheres com mais de 15 anos submetidas à prática. No entanto, há 
desconfianças nos serviços de saúde europeus de que este seja um número longe da 
realidade existente. 
 
Por essas razões e por refletir e perpetuar a desvalorização das raparigas e mulheres e 
constituir uma grave violação dos direitos humanos, desde 2015 que a MGF é crime 
autónomo (artigo 144º A do Código Penal) e cuja pena aplicável é de prisão, de 2 a 10 anos. 
Ainda assim, existem muitos países que levam as meninas e jovens para os países de 
origem para serem submetidas a esta prática, mas a legislação portuguesa permite a 
adoção de medidas que evitem este facto. 
 
Porque a luta pela erradicação da MGF tem de se manter ativa e porque sendo o Concelho 
da Moita um espaço de acolhimento multicultural, com polos de pessoas oriundas da 
África subsariana, é de todo desejável manter vivo este assunto. 
 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera: 
 
1.Manifestar solidariedade e disponibilidade para cooperar com as associações locais, 

regionais e internacionais, cujo trabalho incide neste tema; 
 
2.Colaborar na sensibilização promovendo, com o movimento associativo e as escolas do 

concelho, a abordagem deste tema, através da organização de iniciativas apropriadas, 
como a promoção de debates e/ou colóquios; 

 
3.Colaborar com a Câmara Municipal da Moita nos processos de sensibilização que esta 

desenvolva; 
 
4.Apelar a todas as autoridades, especialmente às de saúde, para que reforcem medidas 

que tendam a pôr fim a este flagelo; 
 
5. Saudar a Escola Secundária da Baixa da Banheira pelo trabalho desenvolvido na 

abordagem desta temática. 
Moita, 26 de fevereiro de 2018 



Assembleia Municipal da Moita 
 
Aprovado por unanimidade, com trinta votos a favor, na sessão ordinária de 23 de 
fevereiro de 2018. 
 

SAUDAÇÃO 

DIA INTERNACIONAL E NACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL 
 

A proteção civil, enquanto atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e 
Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas, tem como 
finalidade a prevenção de riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou de 
catástrofe deles resultante; atenuação dos riscos coletivos e os seus efeitos; socorro e 
assistência de pessoas e outros seres vivos em perigo, proteção de bens e valores culturais, 
ambientais e de elevado interesse público e apoio à reposição da normalidade da vida das 
pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe. 
 
Em Portugal, o ano de 2017 foi considerado o pior ano da última década em matéria de 
acontecimentos de grande dimensão, deixando um rasto de dor e luto, com a perda de 
dezenas de vidas humanas e animais e vasto património florestal, natural e económico. 
 
O dia 1 de março foi instituído como Dia da Proteção Civil a nível mundial pela Organização 
Internacional de Proteção Civil (OIPC) e a nível nacional, em 2008, por despacho do então 
Ministro da Administração Interna. Esta efeméride passa muitas vezes despercebida ao 
país, no entanto, os objetivos da sua instituição são bastante louváveis, designadamente 
ao prestar tributo aos esforços, sacrifícios e abnegação de todos os serviços e agentes 
responsáveis pelo combate às catástrofes, donde os Bombeiros Voluntários têm especial 
destaque, para além de sensibilizar e consciencializar a opinião pública para a importância 
vital dos temas associados à proteção civil, nomeadamente ao nível da prevenção. 
 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera: 
 
1.Saudar todos os agentes e instituições que intervêm nas operações de socorro, 

destacando os Bombeiros Voluntários, enaltecendo os valores que corporizam o seu 
esforço e a sua dedicação na defesa das populações e do nosso património, muitos de 
forma altruísta, colocando em risco a própria vida, com particular referência à 
corporação dos Bombeiros Voluntários da Moita e aos trabalhadores das Autarquias do 
Concelho da Moita envolvidos nos trabalhos de Proteção Civil. 

 
2.Saudar as comunidades que incorporam atitudes de defesa e prevenção tornando-se 

mais resilientes, aumentando a sua consciência de quanto é fundamental uma cultura 
de segurança individual e coletiva no concelho da Moita 

 
 

Moita, 26 de fevereiro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovado por unanimidade, na sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2018. 

 
 
 



VOTO DE PESAR 

 

Raul Augusto de Carvalho Coelho nasceu em Paranhos da Beira, Seia, no dia 13 de Abril de 

1931, e faleceu no passado dia 30 de janeiro de 2018, no Hospital de Nossa Senhora do 

Rosário, no Barreiro. 

Licenciado em Medicina e Cirurgia, pela Universidade de Lisboa, em Julho de 1966, iniciou 

a sua atividade profissional em Alhos Vedros em Setembro desse mesmo ano. Foi o começo 

de uma carreira profissional distinta que se caracterizou pela competência, zelo e 

abnegação nos serviços que, ao longo de quatro décadas, prestou aos seus doentes, às 

instituições e à população do Concelho da Moita. 

Do seu extenso currículo técnico-profissional, avulta o facto de logo em 1962 ter sido o 

médico da Santa Casa da Misericórdia, após concluir o curso de Medicina Sanitária no 

Instituto Ricardo Jorge. Foi seguidamente médico do 3.º Partido Municipal do Concelho da 

Moita e do Dispensário Materno-Infantil em Alhos Vedros e Baixa da Banheira, desde 1967. 

Ainda nesse ano, especializou-se em Pediatria pela Ordem do Médicos. Frequentou o curso 

de Saúde Pública na Escola Nacional com aproveitamento nos anos de 1976/77. Entre 

1976 e 1977, presidiu à Comissão Integradora dos Serviços de Saúde Locais no Concelho 

da Moita. 

Especialista e assistente de Saúde Pública em 1982, orientou estágios de policlínicos 

durante três anos, tornando-se subdelegado de Saúde em 1984, ano em que foi também 

coordenador dos núcleos concelhios de Educação Alimentar e Saúde Escolar. 

Frequentou com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento em Toxicomanias entre 1985 

e 86 e, ainda, o Curso de Prevenção Secundária em Toxicodependência nos dois anos 

seguintes. 

Foi coordenador dos núcleos de Educação para a Saúde e Grupo Operativo CINDI desde 

1988, fez um curso de pós-graduação em Alcoologia em 1988/89, no Hospital Miguel 

Bombarda, anos em que foi responsável pelo Núcleo de Planeamento e Controlo do Centro 

de Saúde da Moita e em que frequentou o Curso de Atualização sobre Lepra, tendo também 

sido responsável pela vigilância e cuidados aos pacientes da Doença de Hansen no 

Concelho da Moita. 

Foi assistente graduado e autoridade de Saúde Pública desde 1993 e consultor de Saúde 

Pública desde 1994. 

Ajudou a estruturar a Comissão Municipal da Proteção Civil da Moita, de que foi membro 

desde 1995. 

Frequentou um curso de formação em Medicina do Trabalho em 1996 e passou à 

exclusividade em Saúde Pública em novembro de 1997.  

Pertenceu à Comissão de Honra das Comemorações do Tricentenário da Elevação da Moita 

a Vila. 



Reconduzido como Autoridade de Saúde Pública e Delegado de Saúde em 1998, foi 

responsável pela vigilância dos doentes com tuberculose no Concelho da Moita e 

presidente das Juntas Médicas de Incapacidade. 

 

Presidiu à Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da fundação da Santa 

Casa da Misericórdia de Alhos Vedros durante o ano 2000. 

Chefiou os Serviços de Saúde Pública do Concelho da Moita e pertenceu a várias 

sociedades científicas e associações socioculturais e desportivas, às quais sempre deu o 

seu contributo voluntário. 

Foi distinguido pelo Município da Moita com a Medalha de Ouro do Município pelos serviços 

prestados à comunidade em 2001. 

Foi considerado o Profissional do Ano 2001/2002 e posteriormente distinguido com o 

Diploma de Companheiro e emblema Paul Harris Pelo Rotary Clube da Moita. 

Pertenceu ainda a várias sociedades científicas e associações culturais e beneméritas, 

tendo sido nomeado por unanimidade Sócio Honorário da Associação Clínica Frater em 13 

de novembro de 2012. 

Era ultimamente Presidente da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros, no seu quinto mandato. 

Toda a atividade do Dr. Raul Coelho, ao longo da sua vida, foi desenvolvida com especial 

dedicação à Prevenção da Doença, à Promoção da Saúde e á Medicina Curativa, bem como 

a toda a comunidade e movimento associativo em geral, tendo sempre presente a 

realidade do ser humano como um todo e como tal merecedor da sua melhor atenção, 

carinho e total disponibilidade. 

Pela sua dedicação à população do Município da Moita, à promoção da saúde pública, em 

particular, e à causa pública, em geral, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 23 de 

fevereiro de 2018, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Raul Augusto 

Carvalho Coelho, apresentando as condolências à família. 

 

 

Moita, 26 de fevereiro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovado por unanimidade, na sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2018. 

 
 


