
 

 
  
Assembleia Municipal Ordinária de 22 de fevereiro de 2019 
 
.  Aprovada uma Recomendação intitulada “Por uma rede de transportes concelhia”;  

. Aprovada uma Saudação ao Dia Internacional das Mulheres;  

. Aprovada uma saudação pelo Dia Internacional da Mulher e pela criação do Centro de 

  Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica  

 

.  Aprovada uma Moção ao Dia Internacional da Mulher  

 

. Aprovada uma Moção intitulada “Por um futuro com Transportes Públicos de Qualidade 

no Município da Moita e na Área Metropolitana de Lisboa”  

 

. Aprovada uma Moção pelas Vítimas de Violência Doméstica e Femicídios  

 

. Aprovada a alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita 
 
. Aprovado recusar exercer, em 2019, as competências transferidas por via dos Decretos-
Lei sobre a Transferência de Competências da Administração Central para as autarquias 
locais. 
 
. Aprovadas as novas delimitações das Áreas de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, Baixa da 

Banheira, Vale da Amoreira, Moita, Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos. 

 

. Aprovada a designação dos júris para os procedimentos concursais para recrutamento de 
dirigentes  

 
 
 

Recomendação 
Por uma rede de transportes concelhia 

Os dados recentemente publicados pelo INE no Inquérito à Mobilidade (IMOB) em 2 de julho 
de 2018 confirmam que o transporte individual por automóvel é o principal modo de 
deslocação dos residentes no concelho (52,1%), sendo que o transporte público e/ou coletivo 
representa 14,3%. A deslocação por bicicleta é de 0,3%.  
Outros números significativos são os que colocam o município da Moita com uma taxa de 
deslocações a pé de 33,3%. O tempo despendido em média por dia em deslocações é superior 
a 59 minutos. Estes e outros dados do INE mostram a necessidade e urgência na tomada de 
medidas pelo município com vista a aumentar significativamente a utilização do transporte 
coletivo e a diminuir o uso excessivo do automóvel, não apenas para restituir o espaço público 
às pessoas e melhorar a qualidade do ar, mas também como contributo indispensável para a 
diminuição das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) e para a adaptação/mitigação das 
alterações climáticas.  



Nesse sentido, no Orçamento do Estado para 2019 foi criado um Programa de Apoio à 
Redução Tarifária, através do Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro (PART), com uma 
dotação global de 104 milhões de euros, a atribuir às Autoridades de Transporte das Áreas 
Metropolitanas e das Comunidades Inter Municipais, tendo sido atribuído à Área 
Metropolitana de Lisboa o valor de 73.012.818,00 €.  
A concretização do passe único metropolitano em 2019 com o preço máximo de 40 euros (e 
do passe familiar com um valor máximo de 80 euros) será certamente a medida com maior 
impacto na enorme mudança a concretizar quanto à utilização do transporte coletivo de 
passageiros.  
Mas a resposta ao problema da mobilidade não pode ficar apenas pelo passe único, sendo 
também fundamental ter um conhecimento mais profundo da mobilidade no concelho, para 
o município poder encontrar as diferentes respostas à situação, tendo em conta, entre outros 
elementos, os modos de transporte mais adequados.  
A revisão das concessões de transportes terrestres de passageiros terá de ocorrer até 3 de 
dezembro de 2019, como estipulado na Lei nº 52/2015 de 9 de junho.  
No seu território, a autarquia é a autoridade de transportes competente para organizar o 
Serviço Público de transportes terrestres prestado às populações, definindo percursos, 
horários e o modelo de gestão da rede que opera no município.  
O ano de 2019 é a oportunidade que as autarquias têm para promover um serviço de 
transportes que responda às reais necessidades das pessoas, que seja ambientalmente 
responsável e que combata as desigualdades sociais, através da garantia de mobilidade a 
todas e todos os cidadãos.  
As linhas de carreira atualmente em funcionamento, têm vindo a ser alteradas de forma 
casuística e, em muitos casos, em função da rentabilidade operacional dos prestadores do 
serviço público e não das necessidades de mobilidade das populações.  
Nas áreas metropolitanas as ligações entre o centro e as periferias são as linhas que dominam 
o mapa da rede de transportes terrestres de passageiros. A criação e reforço de percursos 
trará vantagens sociais, ambientais e económicas, facilitando o quotidiano de milhares de 
pessoas e aumentando significativamente a sua qualidade de vida.  
 Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária em 22 de fevereiro de 
2019, ao abrigo do disposto no artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação, recomenda ao executivo camarário que:  

1. Desenvolva os procedimentos necessários para a programação de políticas de 
mobilidade assentes no passe único e na utilização do transporte coletivo de 
passageiros nos seus diversos modos, assegurando a qualidade dos transportes 
públicos e uma mobilidade ao serviço das populações.  

2. Apresente a esta Assembleia até setembro de 2019 a rede de transportes concelhia que 
será contratualizada com o operador interno, por forma a que as/os representantes das 
cidadãs e cidadãos do município possam deliberar acerca da rede proposta.  

  

   
                                                Moita, 22 de fevereiro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovado por unanimidade, com trinta e um votos a favor na sessão ordinária de 22 de 
fevereiro de 2019) 
 
 
 



SAUDAÇÃO  

Dia Internacional das Mulheres 

  
 Em Portugal, o Dia da Mulher 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, Virginia 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.  
 O dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres é um dia que recorda muitas lutas e vitorias, 
como sejam o direito ao trabalho, à educação, ao voto, ao divórcio, à saúde e à liberdade sexual 
e reprodutiva, lutas travadas ao longo de décadas.  
 Há, hoje, graças à luta das mulheres e à democracia, mais mulheres a trabalhar em todas as 
áreas e acederem às mais altas qualificações profissionais e universitárias, mas persistem as 
discriminações de género entre profissões, a dupla jornada de trabalho com maior peso das 
tarefas domésticas sobre as mulheres e chefias maioritariamente masculinas. As mulheres 
continuam a ser a maioria na precariedade, no desemprego e nos baixos salários.  
 De acordo com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego a diferença salarial, em 
Portugal, entre homens e mulheres ronda os 17%.  
 É como se as mulheres, ao final de um ano, recebessem zero euros por 58 dias de trabalho.  
 No entanto há hoje mais mulheres na política e com papel relevante na administração pública 
e têm sido tomadas medidas pelo Governo e pela Assembleia da República para reforçar a 
paridade entre homens e mulheres, mas o caminho para a igualdade ainda é longo e as injustiças 
persistem.  
 As lutas contra a opressão e a exploração das mulheres têm muitas vertentes, nomeadamente 
a social, cultural, económica, política e o seu combate é um ato de cidadania.  
 Para além das diferenças de oportunidades laborais e salariais, a segurança pessoal das 
mulheres continua a estar em risco na nossa sociedade.  
Só neste ano de 2019 já foram assassinadas 10 mulheres em Portugal.  
 Estes crimes estão a chocar o país.  
 A Violência física ou psíquica no trabalho ou em ambiente familiar contra as mulheres não nos 
pode deixar indiferentes.  Neste âmbito, a Assembleia Municipal da Moita congratula-se com a 
criação pelo Governo, os municípios do Barreiro e da Moita em parceria com a Cooperativa de 
Solidariedade Social – Rumo, de um novo Gabinete de Atendimento e Apoio a Vítimas de 
Violência Doméstica, nos respetivos concelhos.  
 A Assembleia Municipal da Moita saúda todas as conquistas das Mulheres e todas as iniciativas 
realizadas no âmbito da comemoração do dia 8 de Março, comprometendo-se com a defesa da 
igualdade entre homens e mulheres como trave fundamental de uma sociedade que se quer 
cada vez mais livre e mais justa.  
 Esta saudação será enviada à Assembleia da República (Comissão Parlamentar de Direitos, 
Liberdades e Garantias), à CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, à CITE - 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, bem como aos órgãos de comunicação 
social do distrito.  

   
                                                Moita, 22 de fevereiro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 
 



(Aprovado por unanimidade, com trinta e um votos a favor na sessão ordinária de 22 de 
fevereiro de 2019) 
 

 

SAUDAÇÃO  

Pelo Dia Internacional da Mulher e pela criação do Centro de  

Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica  
  

Um longo caminho percorrido e um longo caminho a percorrer.  

  
No dia 8 de Março assinala-se o Dia Internacional da Mulher.  
 É um dia no qual celebramos as vitórias alcançadas no campo da igualdade de género, 
independentemente da nacionalidade, etnia, cultura, economia e política, mas que serve 
também para relembrar o quanto falta em matéria de direitos das raparigas e mulheres.  
 O Dia da Mulher surgiu no contexto dos movimentos laborais, nos quais as mulheres 
lutavam por melhores condições de vida e de trabalho e pelo direito ao voto.  
 O primeiro Dia Nacional da Mulher celebrou-se nos Estados Unidos, a 28 de fevereiro de 
1909.  
 No ano seguinte, no decurso de um encontro da Internacional Socialista, em Copenhaga, 
100 mulheres, em representação de 17 países, aprovaram o Dia Internacional da Mulher, 
em honra das lutas dos direitos das mulheres, sendo o mesmo celebrado pela primeira vez 
no ano seguinte, em 1911.  
 É, assim, um dia de comemoração de tudo o que já se alcançou, mas também é o dia de 
pensarmos em formas de ação para avançarmos e vencermos, enquanto sociedade, o 
fosso que ainda persiste.  
Queremos também louvar e ao mesmo tempo agradecer à Câmara Municipal e a todas as 
instituições que, embora tenha sido rejeitada ao PAN uma proposta que sugeria a 
formação de um Gabinete de Apoio à Vítima no nosso Concelho, tornaram realidade a 
presença de um espaço e meios de ajuda às Vítimas de violência no Município.  
 Queremos ainda alertar para, face ao aumento galopante desta calamidade por todo o 
País, que se rodeie este projeto de outras valências, nomeadamente de reconhecimento e 
apoio às famílias, onde tal flagelo surge, tentando que não haja uma desagregação 
irremediável no que às crianças diz respeito. Prestar apoio ao agressor nas vertentes que 
tecnicamente se justifiquem, no sentido até de amenizar as consequências das suas 
atitudes, tanto no seio familiar como na sociedade onde estão inseridos. Verificando-se 
que atualmente também já existe violência no namoro, esse tipo de apoio seria 
fundamental que também se facultasse aos jovens.  
 Em face do exposto, a Assembleia Municipal da Moita saúda o Dia Internacional da Mulher 
e a criação do Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica.  
  

                                              Moita, 22 de fevereiro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovado por unanimidade, com trinta e um votos a favor na sessão ordinária de 22 de 
fevereiro de 2019) 
 

MOÇÃO  

Dia Internacional da Mulher  



  

O Dia Internacional da Mulher, comemorado desde 1910 por proposta de Clara Zetkin, é uma 
emanação do movimento operário com uma profunda ligação à luta das mulheres em cada 
país, por melhores condições de trabalho, pela redução da jornada de trabalho, por melhores 
salários, pela igualdade. Uma data que historicamente está associada à importância da luta 
organizada das mulheres contra a exploração e opressão a que o sistema capitalista as tem 
sujeitado, indissociável da que se abate sobre o conjunto dos trabalhadores, decorrente da 
natureza exploradora do capitalismo.  
 As mulheres trabalhadoras, representam mais 47% da população empregada, são, a par dos 
jovens, o grupo mais atingido por políticas anti sociais.  
 o salário médio mensal das mulheres trabalhadoras é menos 18% do salário médio dos homens, 
nas profissões mais qualificadas (Quadros Superiores) as diferenças atingem os 30%.  
 Apesar do progresso no quadro normativo as desigualdades entre mulheres e homens têm 
vindo a aumentar, resultado das políticas de direita dos sucessivos Governos.  
 A violência doméstica contra as mulheres que continua a ser um grave problema no nosso país, 
e que se agravou.  
 Em muitos casos, tem uma ligação estreita com outras expressões de violência, há a 
necessidade de avaliar a evolução da problemática das violências no nosso país, de perceber se 
é possível estabelecer um nexo causal entre a situação de crise económica e social que ainda 
vivemos, as políticas de austeridade que foram desenvolvidas, e o recrudescimento das 
violências no espaço privado e público.  
 Urge refletir na prevalência das discriminações salariais e na desvalorização das atividades 
profissionais e qualificações das mulheres.  
 Estão igualmente presentes a pressão, a intimidação e nas diversas formas de assédio no 
trabalho, bem como na persistência de doenças profissionais (lesões músculo-esqueléticas) que 
afetam maioritariamente as mulheres.  
Estão fortemente ligadas à desregulação desenfreada dos horários de trabalho, 
obstaculizando a conciliação do trabalho com a vida familiar e pessoal.  
 Para eliminarmos a violência, e a desigualdade, temos de combater as suas causas e os seus 
responsáveis, no trabalho e na vida, em todos os dias do ano, até á data em que não mais seja 
necessário.  
 Exigimos igualdade de direitos no progresso e justiça social!  
 Assim, no próximo dia 8 de Março, que sendo dia de festa é também de luta, porque é preciso 
dizer BASTA de injustiça, BASTA de violência e manter viva a esperança que Portugal conquistou 
ao abrir as portas de Abril, levando mulheres e homens a afirmar que a igualdade não se decreta, 
conquista-se.  
  

                                                Moita, 22 de fevereiro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovado por maioria, com vinte e nove votos a favor e duas abstenções na sessão 
ordinária de 22 de fevereiro de 2019) 
 

MOÇÃO 
 

Por um futuro com Transportes Públicos de Qualidade no Município da Moita e na Área 
Metropolitana de Lisboa 

  



O novo Passe Social, que terá início daqui a pouco mais de um mês, representa muito para a 
Área Metropolitana de Lisboa, e para este município em particular.  
 Em primeiro lugar, em termos históricos representa décadas de reivindicações da nossa 
população e dos nossos autarcas para a integração das freguesias do concelho da Moita nas 
coroas do Passe Social. Demorou mais de 40 anos, mas finalmente todos os munícipes da Moita 
poderão usar apenas um único passe. Tivesse a proposta do PCP sido aprovada na Assembleia 
da República em 2016, tal como foi aprovada uma moção nesse sentido em todas as Assembleias 
Municipais da Área Metropolitana de Lisboa, e aqui por unanimidade, e teríamos ganho 3 anos 
neste processo. Mas mais uma vez PS e PSD, que aqui votaram a favor, lá onde se pode 
realmente decidir, votaram contra, e BE e CDS ficaram-se pela abstenção.  
 Ainda na História e integrando o Planeamento e Gestão do Território, representa também uma 
forma de pensar a mobilidade muito diferente daquela que predominou desde finais da década 
de 80 do século passado, quando os investimentos em Transportes Públicos, e nas Empresas 
Públicas de transportes, foram subjugados à lógica do transporte individual.  
 Sem deixar a História, o Planeamento e Gestão do Território, e incluindo a Governação, este 
passo representa também a assunção de um erro estratégico de se ter criado e extinto uma 
Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa sem que nunca lhe tenham sido concedidas 
todas as condições necessárias e suficientes para que cumprisse o seu papel, tendo deste modo 
sido permitido que durante décadas tenham subsistido e multiplicado descoordenações várias 
e milhares de tarifas de transportes a aplicar a quem desgraçadamente tivesse que se deslocar 
pela AML em transportes públicos.  
 Entrando também na Economia, representa o assumir envergonhado do erro de se ter 
privatizado o operador rodoviário público e concessionado serviços ferroviários, hoje 
espartilhados em várias empresas privadas, algumas detidas por grupos internacionais que, 
curiosamente, por sua vez são detidos no todo, ou na sua maior parte, por empresas estatais 
estrangeiras sujeitas às mesmas regras de mercado e regulação europeias que por cá são usadas 
para justificar toda e qualquer desregulação.  
Em termos Sociais, esta medida representa para as famílias um ganho extraordinário, pois 
além da simplificação tarifária, que não é de menosprezar, representa uma diminuição 
substancial dos seus custos fixos mensais em deslocações casa-trabalho, casa-escola, ou 
apenas em lazer.  
 Em termos ambientais, só com uma forte aposta no desenvolvimento e na promoção do 
transporte público se conseguirão atingir as metas de descarbonização do País e da sua 
Economia com que Portugal, e bem, se comprometeu.  
 Com o Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros aprovado em 2015, 
chegou uma primeira “transferência de competências”, e assim, já sabemos que para a Câmara 
Municipal da Moita o esforço se vai situar em aproximadamente 800.000€ anuais. Um valor que, 
por exemplo, seria o equivalente a uma descida de 12% no IMI cobrado no município, passado 
a taxa dos atuais 0,38 para perto de 0,33, ou seria o equivalente a comprar 4 autocarros para o 
município, por ano.  
 Aqui chegados, torna-se necessário exigir do Governo (deste e do próximo) que assuma as suas 
responsabilidades, e que revertam o caminho de destruição do sector público de transportes 
trilhado nas últimas décadas, que à semelhança de outras áreas de atividade, pouco mais 
conseguiram do que degradar serviços e fechar sectores da indústria fundamentais para a 
economia do país. Hoje em dia já não construímos nem comboios nem barcos em Portugal e até 
a sua manutenção não consegue satisfazer as necessidades de frotas envelhecidas. É que cada 
vez que um membro do governo acena à distância com o menor défice da história da democracia 
portuguesa, ao mesmo tempo que encontramos sorrisos deleitados de militantes socialistas, 
também encontramos milhões de portugueses descontentes com a falta de investimento em 
pessoas e equipamentos fundamentais ao bom funcionamento dos serviços públicos, e em 
particular dos transportes.  



 Nos últimos anos anúncios não faltaram, mas o que a realidade nos diz é que muito pouco foi 
concretizado, e que após várias versões de Planos Estratégicos de Transportes e Investimentos, 
aquilo que atualmente está explicitamente previsto para o Arco Ribeirinho Sul no recente Plano 
Nacional de Investimentos 2030 na área dos transportes, está dependente da instalação de um 
aeroporto civil na Base Aérea do Montijo. E isto é algo que politicamente não podemos de modo 
algum aceitar! Nem esta dependência, nem a própria utilização da BA6 como Aeroporto Civil.  
 Assim, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita, ao mesmo tempo que saúdam esta nova 
fase do Passe Social, e para que as aspirações e necessidades de mobilidade da população da 
Área Metropolitana, e do Concelho da Moita em particular, se concretizem, exigem:  
 A compra de novo material circulante para os diversos modos de transporte da AML;  

- A contratação dos trabalhadores há muito necessários para os diversos setores de operação, 
de manutenção e de infraestruturas;  

- O investimento em infraestruturas essenciais à mobilidade das pessoas de e na AML Sul, tais 
como, a ponte Barreiro Seixal e a expansão do Metro Sul do Tejo;  

- O fim da concessão da Fertagus e a integração dos seus serviços na CP;  

- Inclusão da Terceira Travessia do Tejo, entre Lisboa e o Barreiro, pelo menos com o modo 
ferroviário, no Plano Nacional de investimentos 2030 e a negociação para a sua inclusão no 
próximo pacote de fundos comunitários, como infraestrutura fundamental para a 
diminuição das desigualdades de mobilidade e de desenvolvimento dentro da AML e na 
ligação de Lisboa ao Sul do País em modo ferroviário pesado, potenciando a abrangência 
geográfica dos Portos de Setúbal e de Sines, e a sua relevância económica para a região e 
para o país.  

                                                 

                                                Moita, 22 de fevereiro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 
 

 (Aprovado por maioria, com dezasseis votos a favor, seis abstenções e nove votos contra 
na sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2019) 
 

MOÇÃO  

Pelas Vítimas de Violência Doméstica e Femicídios 
  

 Hoje, 22 de fevereiro, assinala-se o Dia Europeu das Vítimas de Crime e os nossos pensamentos 
estão com as 11 mulheres e 1 criança que durante este ano (53 dias) morreram vítimas de 
violência doméstica.  
 Este crime em particular representa o segundo crime mais participado contra pessoas e leva 
todos os anos à morte de mulheres. Segundo dados do Observatório de Mulheres Assassinadas 
(OMA) da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), em 2018 o número de femicídios 
(28 casos) registados aumentou, em comparação com o ano civil transato de 2017 (20 casos). 
Entre 2004 e 2018 o OMA registou um total de 503 femicídios.  
 Apesar de haver, substancialmente, mais casos de violência doméstica em idades 
compreendidas entre os 26 e 55 anos, segundo o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 
2019, promovido pela UMAR e pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, 

Professora Doutora Rosa Monteiro, os índices de comportamentos violentos são muito 

preocupantes, quer em termos da vitimização, quer da legitimação.  

 Foi possível apurar que 67% do total de jovens, em idades compreendidas entre os 11 e os 20 
anos, aceita como natural pelo menos uma das formas de violência na intimidade. Podemos 
concluir que estes jovens, tendo sofrido atos de violência no namoro, não a reconhecem como 



tal, e, portanto, não creem precisar de ajuda especializada e as situações continuam a não ser 
detetadas nem denunciadas. Certamente, terá implicações concretas na vida destes jovens, pois 
estes atos irão perpetuar-se nas suas relações e no futuro.  
 Urge então a necessidade de trabalhar precocemente com os jovens, no sentido de prevenir a 
violência sob todas as formas e promover relações pautadas pelo respeito.  
 A violência - física, psicológica e sexual - não poderá, de forma alguma, ser tolerada e 
desvalorizada.  
Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 22 de fevereiro:  
 Lamenta profundamente a morte de todas as vítimas de violência doméstica e apresenta 
sentidas condolências às suas famílias e a todos os que sentem profundamente a sua ausência.  
1. Manifesta solidariedade com todas as mulheres e homens que sofrem em silêncio, 

encorajando-os a denunciarem os seus agressores, para que não façam parte das 
estimativas mortais.  

2. Saúda o Governo, o município da Moita e a Cooperativa de Solidariedade Social – Rumo, 
pela criação do Gabinete de Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica.  

3. Exorta todos os Autarcas, Decisores e Educadores a envolverem-se no combate a este 
flagelo, dando particular ênfase à educação para a cidadania por forma a quebrar o ciclo 
de perpetuação da violência.  

 Mais se propõe a aprovação da presente Moção em minuta, para imediata produção de efeitos, 
e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos 
instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...), a todas as associações e 
organizações do concelho, especialmente às escolas básicas de 2º e 3º ciclo, secundário e 
profissional do concelho.  

   
  

                                                Moita, 22 de fevereiro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovado por unanimidade, com trinta e um votos a favor na sessão ordinária de 22 de 
fevereiro de 2019) 
 

   

  

 

   
   

   

 
  

 

   

  

   

 

 



 

  

   

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


