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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0005/XII/2018 

Sessão Ordinária de 28/09/2018 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município realizou-se uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a 
seguinte Ordem do Dia: 
 
 
1º - Ata nº03.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 22.06.2018; 
2º - Ata nº04.18 – XII Mandato – Sessão Extraordinária de 05.09.2018; 
3º - Proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal; 
4º - Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2018; 
5º- Apreciação da Atividade Municipal. 
 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
 
-  Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro foi substituída por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
-  Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por Carmen Sofia Pereira Lima 
-  Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira foi substituído pelo 

representante legal, Jorge Manuel Marques da Silva 
- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos foi substituído pelo 

representante legal, Jorge Miguel Miranda Paulino 
 
 
 
Verificação de ausências: 
 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça, 
Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura e Luis Fernando Vaz do 
Nascimento. 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Sr. Carlos Gonçalves 
Apresentou preocupações relativamente à construção do Novo Aeroporto de Lisboa na Base Aérea nº6 no 
Montijo, bem como abordou questões de segurança na Baixa da Banheira, nomeadamente, as más 
condições existentes para os peões na denominada “ponte de pedra”, a parede que retira a visibilidade 
aos condutores junto à passagem de peões em frente ao supermercado LIDL e o estacionamento abusivo 
por parte dos encarregados de educação junto às escolas básicas números dois e sete. 
 
Sra. Isabel Ferreira 
Manifestou, em seu nome e de muitos outros munícipes do concelho da Moita, um sentimento de pesar e 
de preocupação relativamente aos tristes acontecimentos que se verificaram nas festas da Moita, 
nomeadamente, o atropelamento coletivo e a morte de uma jovem, a morte de dois touros nas largadas e 
várias detenções e apreensões de armas brancas. 
 
Sra. Isabel Fernandes 
Solicitou esclarecimentos sobre o funcionamento da Quinta do Mião, bem como sobre as afirmações 
proferidas pela nova coordenadora numa entrevista concedida a um jornal online. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Procedeu ao esclarecimento das questões colocadas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se alguma das forças políticas representadas pretendia intervir. 
Não havendo qualquer pedido de intervenção deu início ao período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia os seguintes documentos: 
 
A - Voto de pesar pelos ”violentos acontecimentos que se registaram durante as festas em honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem”, apresentado pelo PAN; 
B - Saudação ao “108º Aniversário da Implementação da República”, apresentada pelo PS; 
C - Moção “Dia Mundial do Animal”, apresentada pelo PS; 
D - Moção “Dia Internacional para a Tolerância”, apresentada pelo grupo PS; 
E - Tomada de posição “Debate-reflexão sobre défice de candidaturas a vagas para médicos de medicina 

geral familiar no concelho da Moita”, apresentada pelo PS. 
 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Pediu a palavra porque no início de julho foi remetido por correio eletrónico um pedido por parte da 
Comissão Permanente de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Modernização Administrativa, no 
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sentido de reunir com as organizações representativas dos trabalhadores, pelo que gostaria de perceber 
o porquê de ainda não ter sido prestada qualquer informação bem como qual o estado de contacto com 
as organizações para poderem reunir em conformidade. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou junto dos serviços a receção do pedido, enquanto responsável apresentou as suas desculpas e 
informou que iria verificar o ponto de situação. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Leram com muita atenção a resposta ao requerimento apresentado pelo Grupo Municipal do Partido 
Socialista sobre a divulgação de moções, recomendações e saudações e constataram que existiram 
entidades para onde não foram enviados esses documentos mas, para que todos compreendam melhor, 
vai referir quais os documentos. 
Na moção “Pela luta da erradicação da Mutilação Genital Feminina” em que era feita referência à 
necessidade de “Apelar a todas as autoridades, especialmente às de saúde, para que reforcem medidas 
que tendam a pôr fim a este flagelo” e, mais abaixo no texto, referia que devia ser enviado ao Ministério 
da Saúde e à Câmara Municipal da Moita e só foi enviada para o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
ou seja, nem foi enviado para o Ministério da Saúde nem para nenhuma autoridade com responsabilidade 
na área da saúde. 
Na moção “Em defesa do transporte fluvial como fator de reforço da mobilidade sustentável na Área 
Metropolitana de Lisboa” e onde refere “às entidades representativas dos trabalhadores deste grupo e à 
imprensa local e regional” foi enviada para o Conselho de Administração do Grupo Transtejo mas não foi 
enviada para a comissão de trabalhadores da Soflusa, quando era pedido na moção, e voltou a frisar, 
“entidades representativas dos trabalhadores deste grupo”. 
E depois têm os casos das moções e saudações que deveriam ser enviadas para a imprensa regional. De 
facto, aparece uma resposta mencionando que as moções e saudações são enviadas para os órgãos de 
comunicação social regional mas quais? Porque na resposta devia vir o dia em que foram enviadas e que 
órgãos de comunicação social são referidos na resposta. 
Mas existe mais. Não lhe parece de bom-tom colocar as moções e saudações aprovadas nas pastas do 
site do município, e sabe que está acessível aos munícipes, mas todos sabem que é de difícil acesso aos 
munícipes e pensa que este espaço é mais apropriado aos autarcas do concelho porque é necessário ir 
ao site do município, entrar no espaço da Assembleia Municipal, de seguida clicar em “Atas e Deliberações” 
e voltar, mais uma vez, a clicar na moção ou saudação pretendida. Parece-lhes que são poucos, ou 
nenhuns, os munícipes que fazem este trajeto para poder ler uma moção, saudação ou recomendação. 
Na moção do “25 de Abril”, é pedido que a mesma possa ser publicada nos “instrumentos municipais 
disponíveis online (redes sociais, site, etc.)”. O mesmo acontece na moção “Pela luta da erradicação da 
Mutilação Genital Feminina” onde volta a ser pedido para ser divulgada no site, boletim municipal e 
facebook. Sabendo que o município tem uma página na rede social facebook porque é que não são 
colocadas as moções, saudações e recomendações? Essas moções e saudações foram todas aprovadas 
e era bem explícito as entidades para onde deviam ser enviadas. 
Em conclusão, e perante este incumprimento, voltamos a pedir que sejam enviadas as datas e para que 
órgãos de comunicação social foram enviadas bem como voltar a enviar as moções para as entidades que 
ainda não receberam. No futuro, sugerem que a Mesa da Assembleia Municipal informe os Grupos 
Municipais das diligências e resultados efetuados nesta matéria. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Fica registado mas, para funcionarem melhor, pediu que indiquem sempre, em cada moção, as entidades, 
uma vez que a informação que tem, principalmente em relação à questão da moção sobre os transportes 
fluviais, foi que se procurou na internet as forças sindicais, assim fez um apelo às forças políticas para 
que, indiquem exatamente as entidades a que pretendem que sejam enviadas as moções. Quanto ao 
resto, internamente, naturalmente que irá junto dos serviços que tal aconteça. 
Mais referiu que os órgãos de comunicação social a que normalmente são enviados todos os documentos 
são os órgãos de comunicação social regional, o “Diário da Região”, “O Setubalense” e o “Rostos”. 
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Registou e reiterou o apelo para que no próprio documento, quando há entidades específicas, seja 
colocada com exatidão qual a entidade, pois não pretende iludir ninguém, esse não é o nosso objetivo. 
 
Em seguida solicitou ao PAN que procedesse à apresentação do documento A. 
 
 
Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
“O PAN está de luto pelos violentos acontecimentos que se registaram durante as festas em Honra da 
Nossa Senhora da Boa Viagem 
Nas referidas festas, dois touros morreram durante as largadas, um por ter partido a coluna e o outro 
alegadamente por ter sido morto à paulada, e com farpas depois de ter rasgado a zona do períneo de um 
individuo, neste caso ainda estão por apurar os verdadeiros contornos da ocorrência. No primeiro caso, o 
animal morreu em plena via pública, em agonia, sob o olhar de adultos e crianças, sem que ninguém lhe 
tivesse prestado qualquer auxílio, chamando um médico-veterinário para aliviar o seu sofrimento, como se 
pode verificar num vídeo registado e partilhado por um membro da assistência. 
A estes episódios de maus tratos injustificados a animais acresce um alegado homicídio de uma jovem, 
tentativa de homicídio de outras cinco pessoas, e várias detenções e apreensão de armas, o que nos leva 
a entender que este evento festivo apresenta uma clara falta de segurança. 
A estes acontecimentos, juntam-se outros ocorridos durante os meses de verão, nomeadamente na 
primeira quinzena de setembro em algumas localidades do país, tal como na Moita, em que as festas 
populares na maioria com honras religiosas se transformam em locais de tortura e morte, onde as pessoas 
ainda acreditam ou querem acreditar que agredir e mutilar um animal, não causa sofrimento e faz parte 
da “tradição”. Há sempre sofrimento psicológico, exaustão e risco de ferimento em todas as manifestações 
tauromáquicas e violência e sofrimento não são divertimento. 
Em face do exposto, a representação municipal do PAN propõe, que a Assembleia Municipal, na sua 
Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2018, delibere: 
1.  Repudiar e condenar toda e qualquer manifestação de carácter violento durante as festas da Moita, 

que coloquem em risco vidas humanas e não humanas. 
2. Manifestar o seu pesar pelas vítimas resultantes destes trágicos acontecimentos. 
Pessoas – Animais – Natureza” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o voto de pesar à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Acham que a matéria que estão aqui a abordar é tão sensível que merece, da parte de todos, algum 
cuidado. A forma como o texto está redigido, e ninguém aqui põe em causa a boa vontade, obviamente, 
de quem o fez, mas pela forma como estas situações estão redigidas, e há aqui uma confusão 
considerável, do nosso ponto de vista, entre a questão do bem-estar animal, a tauromaquia, a segurança 
pública e depois uma conotação, quase que direta, às Festas da Moita. 
Acha que todos têm de ter a capacidade de se sentarem à mesa e conversarem um pouco sobre o 
ambiente envolvente das Festas da Moita de há uns anos a esta parte, com certeza que sim, mas devem 
fazê-lo, no seu entendimento, com toda a tranquilidade, com um espirito construtivo sob pena de estarem 
a fazer associações a umas festas que são francamente importantes para o concelho, que estão no 
coração, decididamente, das pessoas e que, obviamente, envolvem milhares e milhares de gentes de bem 
que por aqui passam. 
Diria que falar num parágrafo de uma eventual violência animal, porque não sabe, não esteve lá, não 
testemunhou, ouviu, mas acha que quem ocupa estes lugares precisa de mais do que isso, precisa de 
elementos mais consistentes do que propriamente a paixão exacerbada traduzida em letras nos papéis. 
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Quis dizer que dos inúmeros papéis que aqui passaram ao longo deste já quase um ano que aqui estão 
juntos, este, pela forma como está redigido, é de um maior constrangimento, pelo menos sente isso, 
porque, como é evidente, num voto de pesar, nunca passará pela cabeça de ninguém, numa situação 
absolutamente normal, não o acompanhar mas a forma como se faz todo o elencar de argumentação 
antes da parte deliberativa é suficientemente confusa, acha que baralha conceitos e, de facto, atribui aqui 
às festas um carimbo que do seu ponto de vista não pode ser atribuído, e fica desde já o convite para 
todos, que se converse sobre este assunto. 
Não sabe se a Sra. Fátima Dâmaso está disponível para ponderar uma eventual retirada do documento 
para que possam refletir nele em conjunto, sabendo que, obviamente, todos estão condoídos pela morte 
e pela tentativa de agressão relativamente às pessoas. Isso não está, de facto, aqui em causa. 
Quis também dizer que na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda, não sobre o homicídio de uma 
jovem mas sobre a questão animal, apresentou na Comissão de Cultura um requerimento para que fosse 
ouvida a entidade fiscalizadora que passa as licenças destes eventos, que não chegou a ser votado e foi 
retirado, temporariamente, no sentido dos diversos Grupos Parlamentares da Assembleia da República 
perceberem se aquilo que consistia nos considerandos do requerimento, e lá vinha, exatamente, a morte 
dos dois touros, um era referenciado que foi à paulada e o outro porque partiu a coluna ou o pescoço e, 
mais uma vez aqui, se bem que esse requerimento fala apenas da questão do bem-estar animal, portanto, 
baliza, lá vem a Moita e a associação às Festas da Moita. 
Portanto, é o que têm a dizer e vão ainda decidir, se isto for avante, que voto é que vão ter aqui. É 
complicado, não é fácil, mas deixou um apelo à Sra. Fátima Dâmaso, caso isso fosse possível, para que 
pudessem, de uma forma diferente, olhar para este assunto, de uma forma madura, e não colocarem esta 
confusão aqui assim porque acha que não vão tirar dividendos rigorosamente nenhuns, muito menos o 
concelho, da forma como isto está exposto, mas é evidente que o PAN tem todo o direito de apresentar o 
que entender. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Revê-se, em parte, na cautela e na intervenção do membro da assembleia que o precedeu. Está de acordo 
com alguns aspetos e a Sra. Fátima Dâmaso vai desculpá-lo mas acha que este voto de pesar, de facto, é 
de um tremendo mau gosto e, sendo um voto de pesar, agrava essa situação porque não é apenas uma 
questão de se ser favorável ou contra as largadas. 
Cada um é livre de ter a sua opinião, de saber, exatamente, se concorda, se não concorda, expressá-la 
livremente, sabendo que, inclusive, é uma posição que é transversal nos vários partidos, mesmo nas várias 
religiões, quem é favorável, quem é contra, mas aqui não é disto que se trata. 
Este voto de pesar pega num conjunto de factos algo deturpados, mistura situações como a questão do 
bem-estar animal com a morte trágica de uma jovem, como já aqui foi referido, de alguma forma dá a 
entender que não vêm à festa da Moita pessoas de bem quando já aqui foi dito, e concorda plenamente 
com isso, que são muitos milhares e milhares de pessoas de bem e bem-intencionadas que vêm à festa 
da Moita, portanto, acha que este voto de pesar, e pede desculpa por mais uma vez repetir, é de um certo 
mau gosto e bastante infeliz. 
De facto, tratando-se de um assunto muito sério, naturalmente, manifestam todo o seu pesar pelo trágico 
acontecimento com a morte da jovem e aquela violência contra aqueles jovens. 
Como já aqui foi referido é uma situação que ocorreu nas festas da Moita, infelizmente, mas poderia 
acontecer a diferentes horas, em diferentes locais, em diferentes sítios, em diferentes festas, portanto, 
não é motivado por ter sido a festa da Moita. 
Curiosamente, naquela noite não havia entrada de touros, apesar de a zona estar devidamente isolada, e 
parece que a viatura, segundo as declarações da GNR, forçou a passagem, mas podem pensar que, se por 
acaso tem havido a entrada de touros, com as tronqueiras postas fisicamente, o carro nem sequer 
passava, portanto até há essa contradição. Lamentam uma situação tão séria e tão grave, e manifestam 
toda a sua solidariedade, toda a sua compreensão e pesar por aquilo que aconteceu, pelas vítimas, pelas 
suas famílias, aos seus amigos mas, de facto, este voto de pesar, como está, não podem aprová-lo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante o convite feito perguntou à Sra. Fátima Dâmaso se tinha algo a dizer. 
 



   Página 6 de 36 

Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
Para o PAN, que é um partido animalista, as vidas têm todas o mesmo valor e daí o pesar tanto pela vida 
humana como pelas vidas não humanas. 
Concorda com a Sra. Eurídice Pereira. Se, realmente, este documento for debatido noutras vias, concorda 
em retirá-lo hoje. De qualquer modo, foram acontecimentos muito trágicos que os deixarem, aos da causa 
animal, completamente arrasados durante todos estes dias em que têm passado estas notícias em 
Portugal sobre os animais. 
Concretamente, em relação a estes da Moita, isto foi muito grave e existe aqui um debate que não será só 
com o PAN, será com as próprias consciências de todos, daí que retire o documento para o debaterem 
noutras circunstâncias. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a retirada do documento informou que, se vierem a aprovar o regimento, no final da sessão 
decidirão, em Conferência de Representantes, para que Comissão deverá ser enviado. 
 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento B. 
 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
“108º ANIVERSÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 
Dentro de alguns dias comemora-se e festeja-se, no dia 5 de Outubro, o 108º aniversário da implantação 
da República em Portugal. 
Na Moita, onde tal ato ocorreu na madrugada de 3 para 4 de Outubro de 1910, antecipando em cerca de 
30 horas a proclamação oficial ocorrida em Lisboa, um grupo de bravos republicanos da nossa terra 
hastearam a bandeira verde-rubra nos mastros do edifício desta Câmara Municipal, expondo-se 
corajosamente às consequências de qualquer possível inversão da revolução em curso. 
Depois de um recente e pequeno período em que por razões “economicistas” este dia sofreu uma tentativa 
de esquecimento, contrária ao sentimento, história e valores de Portugal, este feriado nacional pode ser 
efetivamente celebrado pelo povo português. 
Por coincidência, ou talvez não, nesta mesma data há 875 anos foi assinado o Tratado de Zamora onde 
foi reconhecida por parte de Castela e Leão a independência de Portugal. 
Por tal acontecimento ser tão marcante da nossa história local e nacional, a Assembleia Municipal da 
Moita, reunida em 28 de Setembro de 2018, saúda a implantação da República e os Moitenses que 
naquela madrugada de 1910 a proclamaram nestes Paços do Concelho. 
Mais se propõe a aprovação da presente Saudação em minuta, e o seu envio aos órgãos de comunicação 
social, regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos municipais disponíveis online. 
Viva o 5 de Outubro. 
Viva a República. 
Moita, 28 de setembro de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Eduardo Teixeira da CDU 
Concordam com o conteúdo da saudação. É claro que, provavelmente, têm visões diferentes do que foi a 
implantação da república mas não vão discutir aqui essas visões. Provavelmente, foi uma oportunidade 
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falhada, talvez porque a classe operária não estava organizada naquele momento, porque se estivesse as 
consequências tinham sido mais positivas para o povo português. 
Propôs apenas um acrescento para que a seguir ao “Viva o 5 de Outubro” se colocasse “Viva a República”. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perante a sugestão feita questionou se havia oposição por parte do PS. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Confirmou que não havia oposição. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a saudação a votação. 
 
 
Submetida a votação a saudação do PS foi aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo 
quinze da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto inicialmente 
transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Sr. Luis Morgado BE 
“Votei a favor porque, exatamente, o documento interpreta a data. Digamos que é uma notícia rápida dos 
acontecimentos de 1910. Porém, devido a uma intervenção que aqui surgiu, deixa-me a ideia de se fazer 
um debate. Porque é que não houve condições no Tratado de Zamora para se implantar a República?” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento C. 
 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
“DIA MUNDIAL DO ANIMAL 
No próximo dia 4 de Outubro, comemora-se o DIA MUNDIAL DO ANIMAL. 
Numa sociedade cada vez mais marcada pelo egocentrismo e votada ao anonimato, o animal de 
companhia conquistou, por mérito próprio, o estatuto de membro do agregado familiar. Ao longo da História 
da Humanidade, inúmeras são as narrativas de abnegação e entrega totais espelhadas em provas de 
fidelidade absoluta que selam a íntima ligação do Ser Humano com os animais com quem tem vindo a 
partilhar o seu quotidiano. 
A comemoração do DIA MUNDIAL DO ANIMAL foi decretada em 1929 no CONGRESSO DE PROTECÇÃO 
ANIMAL EM VIENA, ÁUSTRIA, tendo sido celebrada pela primeira vez em 1930. 
Foi escolhido o dia 4 de Outubro por nessa data se comemorar a morte de S. Francisco de Assis - que 
ocorreu em 1226 – tendo ficado conhecido como o Santo protetor dos animais. 
A 15 de Outubro de 1978 foram consignados os direitos dos animais através da aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos do Animal pela UNESCO sob proposta do Dr. Georges Heuse, secretário-geral do 
Centro Internacional de Experimentação de Biologia Humana. 
Como é do conhecimento geral, Portugal assinou em 1993 a CONVENÇÃO EUROPEIA PARA A PROTECÇÃO 
DOS ANIMAIS DE COMPANHIA, cujo articulado se destina a regular as condições de vida e manutenção dos 
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animais que partilham as nossas vidas, enquanto cidadãos europeus, conscientes dos seus deveres para 
com a Natureza que nos é Mãe e Pátria. 
Mais recentemente, foi publicada em Agosto de 2016, nova legislação que aprova medidas para a criação 
de uma rede de centros de recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes 
como forma de controlo da população, bem como o compromisso do Estado em assegurar a integração de 
preocupações com o bem-estar animal no âmbito da Educação Ambiental, desde o 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. Além disso, relega para “os organismos da administração central do Estado responsáveis pela 
proteção, bem-estar e sanidade animal, em colaboração com as autarquias locais, o movimento 
associativo e as organizações não-governamentais de ambiente e de proteção animal”, a responsabilidade 
do cumprimento da legislação competente. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 28 de Setembro de 2018, não obstante reconhecer 
que ainda há muito caminho a percorrer, não pode deixar de se congratular com a evidência de uma 
crescente sensibilidade que tem vindo a revelar-se tanto por parte do legislador, como de diversas 
entidades públicas e privadas, como, ainda, da sociedade civil, relativamente aos direitos e bem-estar dos 
animais com quem partilhamos o espaço em que vivemos. 
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...). 
Moita, 28 de setembro de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. António Chora do BE 
Gostaria muito de votar favoravelmente esta moção mas, tal como o voto de pesar, esta traz aqui no meio 
um “deslize” porque começa por falar em animais de companhia e depois, a determinada altura, diz “(…) 
em pleno século XXI, Portugal, tal como Espanha e França, foi condenado pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos dos Animais, por prática de tortura a animais.” – e isto foi referido quanto às touradas e aos touros. 
Como não conhece ninguém que tenha um touro como animal de companhia não lhe é possível, de 
maneira nenhuma, votar favoravelmente esta moção com este parágrafo aqui incluído. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
O Sr. António Chora disse aquilo que iam dizer mas acrescenta mais uma pequena coisa, uma vez que não 
é a primeira vez que nesta Assembleia são debatidas questões sobre o bem-estar animal., porque o que 
gostavam é que essas tomadas de posição sejam efetivamente claras, se se destinam ao bem-estar de 
animais de companhia e outros ou se o objetivo é vincar a posição de quem é contra as touradas, e aqui 
existe quem seja a favor e quem não seja. 
Portanto, a recomendação que faz em relação a este tipo de moção é que ela seja clara e simples, para 
que ninguém faça confusão em relação aos objetivos desta moção porque, tal como está, também não 
vêm condições para a poder aprovar. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Não colocam qualquer objeção à retirada deste parágrafo ainda que, pessoalmente, ache que assim fica 
equilibrado e que, no fim de contas, serviu para uma chamada de atenção, pelo que retiram o parágrafo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou que era retirado o sétimo parágrafo “Contudo, já em pleno século XXI, Portugal, tal como 
Espanha e França, foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos dos Animais, por prática de tortura a 
animais.” 
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Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a votação a moção do PS foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto inicialmente 
transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto da Sra. Fátima Dâmaso do PAN 
“Eu votei aqui a favor desta moção porque, para mim, cão, gato é animal, mas esta moção, na nossa 
linguagem animalista, é especifica porque só dá espaço ao cão e ao gato. 
O Dia Mundial do Animal engloba todos os animais. O ser humano como se dirige pelos seus interesses 
económicos deu ênfase aos animais domésticos, aos animais de companhia, porque existe um enorme 
comércio e exploração do nosso afeto pelos animais que estão mais próximos. 
Subentende-se, desde sempre, que a vaca, o porco, a galinha, os peixes, são todos para comer, portanto, 
eles não são animais, não são sencientes, e ainda existem os animais que se entende que são para a 
gente se divertir. Estão, nesse caso, os animais do circo, estão, nesse caso, os touros para as touradas, e 
por aí fora. 
Portanto, este documento é muito restrito porque só fala dos animais de companhia mas no século em 
que estamos é de toda a conveniência que o ser humano comece a olhar com outros olhos para os animais 
que o cercam, porque a gente vive de olhos postos no espaço à espera dos extraterrestres e desprezamos 
completamente todos os outros habitantes do planeta. A gente come-os, a gente explora-os de toda a 
maneira e feitio e por aí fora. 
Portanto, o que acontece é que animal não é só o cão e o gato, animais são todos os animais que connosco 
dividem o planeta, e todos têm direito à vida. É bom que pensem nisso.” 
 
Declaração de Voto da Sra. Carmen Lima do PS 
“Eu, como defensora ativa dos direitos dos animais, não sou do PAN mas sou do Partido Socialista com 
muito orgulho e, na sequência da palavra da D. Fátima venho aqui concluir que, após esta moção, em 
ponto nenhum se fala de cães ou gatos como animais de estimação, fala-se de animais de estimação. 
Animais de estimação são todos aqueles que nós tratamos bem, quer sejam aqueles que estejam à nossa 
porta, quer sejam aqueles que estejam debaixo do nosso teto, e aquilo que eu concluo daqui é que não 
estamos aqui a distinguir que tipo de animais é que merecem mais ou menos o nosso apreço, nós estamos 
aqui simplesmente a defender os animais e os seus direitos.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento D. 
 
 
Sr. João Palma do PS 
“Dia Internacional para a Tolerância 
No próximo dia 16 de novembro celebra-se o Dia Internacional para a Tolerância, instituído pela ONU em 
1995, no âmbito do Ano das Nações Unidas para a Tolerância. A defesa da tolerância andou 
historicamente a par das lutas pela democracia e pelos direitos fundamentais. Textos de pensadores como 
John Locke (“Carta Sobre a Tolerância”, publicado em 1689) e Voltaire (“Tratado sobre a Tolerância”, 
publicado em 1763) são testemunho da defesa da tolerância como defesa da liberdade contra a 
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intolerância religiosa. A defesa dos direitos humanos e da convivência harmónica entre pessoas e culturas 
diferentes assume hoje uma importância decisiva, quer pela crescente interdependência num mundo 
globalizado, quer sobretudo pelo crescimento de movimentos intolerantes. 
Na Europa temos assistido ao crescimento de forças políticas extremistas, defendendo políticas 
xenófobas, racistas e discriminatórias. Estas forças constituem uma ameaça ao Estado de Direito 
democrático e ao modelo de sociedade pluralista e respeitador da dignidade da pessoa humana e não 
podem de forma alguma ser normalizadas. Exige-se assim uma resposta sistemática que passa por 
políticas de coesão, solidariedade e integração, que reduzam as desigualdades e promovam a vivência em 
comum, no respeito pelo outro, pelo papel da educação, promovendo o diálogo e o conhecimento mútuo, 
bem como políticas que reforcem a qualidade da democracia, nomeadamente pela valorização da 
participação política dos cidadãos. 
Em várias regiões, a tolerância está também sob ameaça em face de movimentos terroristas e de conflitos. 
Como recusa da tolerância e dos direitos humanos que o terrorismo representa, o combate ao terrorismo 
não faz sentido se for feito por meios que se oponham a esses valores. No combate ao terrorismo e na 
defesa de paz a cooperação e o multilateralismo devem ser afirmados, e o papel das organizações 
internacionais como a ONU e a União Europeia devem ser decisivos, em particular esta última, 
considerando a ausência de decisões conclusivas em assuntos como o acolhimento de refugiados. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 28 de setembro de 2018, delibera que a defesa 
da tolerância, quer contra fundamentalismos religiosos ou políticos, quer contra a discriminação de 
minorias étnicas ou orientações sexuais, assume mais do que nunca uma importância determinante, 
exigindo uma resposta em vários níveis, através de políticas inclusivas, da promoção de uma educação 
para a tolerância e da valorização da cooperação, combatendo todas as formas de discriminação e ódio, 
no sentido do respeito pela diversidade e o pluralismo. 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação/Saudação/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...). 
Moita, 28 de setembro de 2018 
Os eleitos do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal da Moita” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Diria que estão de acordo com esta moção em noventa e nove vírgula nove por cento do seu texto e do 
seu sentido, acontece que são apontadas aqui organizações, em particular mais uma do que outra, que 
têm um papel ativo nas causas de alguns destes problemas de tolerância e, acima de tudo, de intolerância. 
Quando uma União Europeia tem um carácter intolerante para com aqueles que nela procuram um refúgio 
para situações de intolerância nos seus locais de origem, quando nela encontram mecanismos 
económicos promovidos pela própria União Europeia que são contrários à criação de meios para que as 
pessoas, nos seus locais de origem, tenham, exatamente, a tolerância para a sua diferença, ou tenham as 
condições de vida que as façam viver bem no seu local, junto dos seus, e que não sejam obrigados a 
percorrer milhares de quilómetros em situações de exploração que não são combatidas pela União 
Europeia, não podem estar de acordo com este parágrafo. 
Em tudo o resto concordam, chega a este pequeno ponto, como diz um camarada seu que não está aqui 
hoje, “quando se põe o guizo no gato”, é que a coisa fica um pouco mais negra. 
 
Sr. João Faim da CDU 
O seu camarada João Figueiredo já disse o essencial, no entanto, não quer deixar de referir aquilo que 
sente em relação a esta moção, e pediu que o desculpassem mas é um bocadinho como o “melhoral”. 
Tirando aquilo que o seu camarada João Figueiredo disse, é um bocado insípida, é um bocado generalista, 
porque gostava que esta moção, e quando se refere, em particular, a “políticas de coesão, solidariedade 
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e integração”, promover a “vivência comum”, referisse também o combate à pobreza, o combate às 
desigualdades, por exemplo, o aumento do salário mínimo nacional, o emprego com direitos, 
nomeadamente, para os jovens, porque também são formas, e são formas concretas, objetivas, de 
promover a tolerância. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Apoiam esta moção embora a considerem, de facto, generalista e têm problemas na União Europeia em 
relação à questão da solidariedade, têm governos como o polaco, etc.. 
Porém, apoiam esta moção porque, por exemplo, se pensarem em Voltaire, o homem sonhou, mas o 
jacobinismo não parou por isso e sabe-se, naturalmente, que “viva a revolução francesa” mas, se 
pensarem em Rousseau, que em termos ideológicos até era um bocadinho adversário de Voltaire, também 
ele sonhou. 
Ora, naturalmente que esta moção tem um sonho e, de facto, as organizações internacionais que têm 
melhores condições e estatuto implantado para defender os valores que correspondem ao Dia 
Internacional da Tolerância são estas, apesar de tudo. Apesar de ter promovido a guerra da Jugoslávia, o 
desmantelamento dela, apesar de uma série de situações que conhecem, apesar de ter animado e 
aplaudido a primavera árabe e também, alguns deles, serem aliados do Bush para entrarem no Iraque e 
outras coisas. 
A verdade é esta, é que os estatutos da União Europeia, tal como a ONU, têm um sonho e nem sempre se 
acerta. Isto é a dinâmica da história, das massas, dos países, infelizmente “não vai ao jeito”. Voltaire não 
acertou mas sonhou. É por esta razão que aprovam. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
No penúltimo parágrafo da primeira página da moção, quando é feita a referência às “organizações 
internacionais como a ONU e a União Europeia”, não se está a elogiar a União Europeia, está-se a dizer 
que, quer uma quer outra, têm papéis decisivos. Têm que ter papéis decisivos. 
Mas, para que fique mais claro, sugerem a alteração do final desse parágrafo ficando: “como a ONU e a 
União Europeia devem ser decisivos, em particular esta última, considerando a ausência de decisões 
conclusivas em assuntos como o acolhimento de refugiados.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a votação a moção do PS foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto inicialmente 
transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
Por não ter nenhum pedido de declaração de voto solicitou ao PS que procedesse à apresentação do 
documento E. 
 
 
Sr. Márcia Santos do PS 
“DEBATE-REFLEXÃO SOBRE DÉFICE DE CANDIDATURAS A VAGAS PARA MÉDICOS DE MEDICINA GERAL 
FAMILIAR NO CONCELHO DA MOITA 
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Em 2016, segundo dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (“ARLSVT”), no 
nosso concelho seriam necessários mais 10 médicos de medicina geral familiar nos Centros de Saúde 
(“CS”) – 1 em Alhos Vedros; 4 na Baixa da Banheira e 5 na Moita. 
No âmbito dos concursos realizados para preenchimento de vagas de médicos nos centros de saúde, que 
ocorrem duas vezes por ano, estas necessidades vão sendo, com mais ou menos vagas previstas, 
contempladas, mas recorrentemente não preenchidas o que, face à persistência destas ocorrências exige 
um olhar responsável e esclarecido sobre o assunto. 
Em 2017, avançou-se com os concursos de admissão de novos médicos de família. Foram abertas 290 
vagas para médicos para o país, dos quais 57 destinavam-se aos Centros de Saúde do Distrito de Setúbal 
e destes, 18 para serem recrutados para o Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho de que 
fazem parte os do Concelho da Moita. Dessas 18 vagas a concurso para médicos de família, 7 foram para 
o concelho da Moita, sendo 5 para o Centro de Saúde da Baixa da Banheira e 2 para o Centro de Saúde 
da Moita. 
Este foi dos maiores recrutamentos de médicos de família já realizados, pelo que as diferentes forças 
políticas nesta Assembleia Municipal manifestaram na altura a sua satisfação e o desejo de que os 
profissionais de saúde aderissem a esse concurso. O Despacho do Governo que autorizou este 
recrutamento é de 5 de setembro de 2017 e tinha por objetivo dar resposta às necessidades do país e do 
nosso concelho. Registe-se que aquando do início de funções deste Governo eram cerca de 1 milhão e 
300 mil os utentes sem médico de família. A realidade é que atualmente o número está a apontar para os 
500 mil. Um salto muito expressivo que se procura que caminhe para a cobertura total. 
Já no corrente ano de 2018, o Governo, volta a lançar um concurso prevendo 10 vagas para o nosso 
concelho, distribuídas da seguinte forma: 1 no CS de Alhos Vedros; 4 no CS da Baixa da Banheira; 4 no CS 
da Moita e 1 na Unidade de Saúde Familiar (“USF”) Querer Mais no Vale da Amoreira. 
Dessas 10 vagas, sabe-se hoje, apenas 3 foram preenchidas: 2 no CS da Baixa da Banheira e 1 na USF no 
Vale da Amoreira. Ou seja, mais uma vez os profissionais não se disponibilizaram para laborar no nosso 
concelho, o que deita por terra a ideia de que as dificuldades de recrutamento e fixação de profissionais 
de saúde seja exclusiva da interioridade. Aliás, neste concurso foram proporcionadas condições adicionais 
mais vantajosas para os médicos que mostrassem interesse em laborar no concelho, tal como acontece 
para os concelhos do interior. 
Perante estes factos, e dada a importância e pertinência do tema, acreditamos que todos – agentes 
políticos, de saúde, e demais partes interessadas – devemos ser chamados a refletir e a colaborar no 
sentido de desenvolver iniciativas que encontrem as causas e possíveis soluções que levam os médicos a 
não concorrer as vagas abertas em certos ACES do distrito de Setúbal mas muito particularmente naquele 
a que pertence o nosso concelho e concretamente ele próprio. 
Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal (AM) 
da Moita, reunida no dia 28 de setembro de 2018, decide: 

1. Que, por via da Comissão Permanente desta AM responsável pelos assuntos da saúde (Comissão 
de Desenvolvimento Económico, Intervenção e Solidariedade Sociais e Saúde), inicie-se um debate-
reflexão sobre as causas para que o número de candidaturas às vagas para médicos nos centros 
de saúde e USF não estejam a ser preenchidas; 

2. Recomende ao Ministério da Saúde que promova um estudo que permita apurar a desmotivação 
dos profissionais na adesão às vagas referidas, devendo essa avaliação não prescindir de 
auscultar, também, alunos de medicina quanto aos fatores de atratividade que elegem aquando 
da formulação de candidaturas para emprego no setor da saúde. 

Mais se propõe a aprovação em minuta para imediata produção de efeitos e que seja dado conhecimento 
da presente Tomada de Posição aos responsáveis dos centros de saúde e USF do concelho da Moita, à 
ARSLVT, ao Ministério da Saúde, à Câmara Municipal da Moita, às Reitorias das Faculdades de Medicina 
e a publicação nos instrumentos municipais de divulgação disponíveis, nomeadamente redes sociais, e 
website institucional da Câmara, para além do envio à Comunicação Social. 
28 de setembro de 2018 
O Grupo Municipal do Partido Socialista” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
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Colocada a tomada de posição à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. Eduardo Teixeira da CDU 
É sempre importante trazerem o tema da saúde e das pessoas a este debate na Assembleia Municipal da 
Moita e crê que é um dos pontos mais importantes que têm para discutir aqui. 
Apraz-lhe o debate e a reflexão das razões que estão por trás da não vinda dos médicos de família para o 
concelho da Moita, aliás, para a Área Metropolitana de Lisboa, porque um quinto das vagas não foram 
preenchidas na Área Metropolitana de Lisboa e na região de Lisboa e Vale do Tejo, portanto, isto não é 
algo local, concelhio, é algo regional e era importante dizer isso nesta tomada de posição, o que não 
sucede. 
Em tantas palavras que aqui há o PS, mais uma vez, aproveita para fazer o seu autoelogio sem fazer a sua 
autocrítica porque em tantos parágrafos, numa folha A4 de um lado e do outro, não houve espaço para 
falar do adiar da situação da colocação dos médicos de família, porque isto não é uma situação regional 
nem local, é uma situação nacional. 
O PCP, por exemplo, a um de junho de dois mil e dezassete, na Assembleia da República, apresentou 
propostas de solução para a colocação de cerca de setecentos médicos, que estavam formados naquela 
altura, portanto, em tempo útil, e só em março deste ano é que esses médicos foram colocados porque o 
ministro que tem a responsabilidade de o fazer não o fez. Não sabem porquê, nem imaginam porquê, mas 
de certeza que não era do interesse das populações do concelho da Moita que isso acontecesse, e nesta 
tomada de posição não houve essa menção de que as coisas acontecem porque acontecem “tarde e a 
más horas”, porque quem tem a responsabilidade de as fazer não as faz. 
Portanto, apesar de concordarem com a necessidade do debate, e vão fazê-lo porque a CDU também está 
na comissão onde esse debate vai ser feito, não podem acompanhar uma tomada de posição que é no 
fundo um autoelogio áquilo que na realidade não aconteceu no país nos últimos anos, nem nestes últimos 
anos em que o PS é governo nem nos anteriores. Isto é uma situação que se arrasta, este défice de pessoal 
médico é também consequência de todas as políticas dos governos PS, deste e dos anteriores, e das 
políticas de direita que têm sido implementadas no nosso país na saúde, e com todos os interesses que 
estão por trás, nomeadamente, a sua privatização. 
Relembrou que ainda na última sessão da Assembleia falaram na descentralização de competências onde, 
irresponsavelmente, uma lei atribui competências sem dar a devida capacitação para esse exercício de 
competências ao município. 
Coloca-se no papel dos médicos que, se forem ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira e virem aquelas 
condições, provavelmente, não quererão exercer naquele centro de saúde e esse é um problema que os 
governos PS já podiam ter resolvido há muitos, muitos, muitos anos. Portanto, ficava bem aqui nesta 
tomada de posição no concelho da Moita uma referência a esta situação de degradação constante dos 
equipamentos de saúde, porque isto é importante e é um fator atrativo para os profissionais, porque um 
profissional jovem que vai para um local sem condições, provavelmente, não tem a ambição de ir para 
esse local. Há muitas razões apontadas, os próprios recém-especialistas fizeram uma carta ao senhor 
ministro, que queria ler mas que agora não a está a encontrar, onde colocam uma série de questões sobre 
esta situação. 
E volta a falar do mais importante porque existem, todos os anos, setecentos ou oitocentos médicos que 
esperam nove meses para serem colocados, por uma razão que não interessa, que não é do interesse da 
população, é só do interesse sabe-se lá de quem, do senhor ministro da saúde e outros, porque assim 
estes jovens médicos vão para o setor privado e, se houver muita mão-de-obra disponível para o setor 
privado, vão ganhar menos do que deviam ganhar, como é óbvio. Isto é lógico, e não é economista, mas é 
assim que funciona o mundo capitalista, não é preciso inventarem muito. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Não há dúvida nenhuma que quando se quer puxar pelo debate sério foge sempre, sempre, o pé para a 
demagogia. 
Para ver se se entendem, de uma vez por todas, relativamente a esta matéria, aquilo que estão a falar é 
de médicos de medicina geral e familiar e, como devem calcular, a medicina geral e familiar, pegando na 
última afirmação, não é exatamente formação que os privados necessitem muito, tanto mais, e a CDU 
sabe aquilo que vai dizer, até porque ajudou, ao longo destes três anos o governo do Partido Socialista a 
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concretizar, o que é uma satisfação, certamente, para a CDU, que se entrou no governo há três anos a 
esta parte e havia cerca de um milhão e trezentos mil utentes sem médico de família, e a proposta diz isto. 
Havia, no Serviço Nacional de Saúde, um milhão e trezentos mil utentes sem médico de família. 
Atualmente, o número ronda o meio milhão, os quinhentos mil, portanto, obviamente que os médicos que 
estão a ser formados anualmente, e não sabe se neste momento está a ser assim mas que eram mais ou 
menos na ordem dos seiscentos por ano, estão a ser absorvidos pelo próprio sistema. 
Há concursos destes duas vezes por ano, o próximo crê que será em novembro, e o que tem acontecido é 
que não só o interior padece de problemas de atratividade destes médicos mas também da sua fixação, 
quer no interior quer em zonas, como é o caso do Algarve, que são sazonais, mas também zonas 
densamente urbanas, como é o caso concreto dos concelhos pertencentes ao Arco Ribeirinho, onde estão 
incluídos, e ao ACES da Arrábida, que é onde pertencem os concelhos de Setúbal, de Sesimbra e de 
Palmela. Era um pouco assim o ACES de Almada e do Seixal que melhoraram, substancialmente, nos 
últimos concursos, em que quase cobriram as vagas todas e, curiosamente, neste último concurso, ou 
seja, este que estão a falar, o Algarve preencheu quase a totalidade das vagas, só não preencheu duas, 
portanto, teve também uma reviravolta neste último concurso. 
O facto é que o discurso que ouviram é o seguinte: quando não se abre o concurso critica-se, e bem, porque 
o concurso não foi aberto, quando o concurso abre e as vagas são as suficientes para dar cobertura mas 
não ficam preenchidas, arranja-se o discurso que se acabou aqui de ouvir, quando se abrem concursos 
em que as vagas são menores, exatamente, porque se sabe que há dificuldade de recrutamento e, 
portanto, aproveita-se essas vagas para outros locais, “ai que Deus” porque se abriu concurso para poucas 
vagas. 
Agora a pergunta que se impõe aqui, e é este o objetivo desta tomada de posição, é se querem ou não 
querem olhar para isto com olhos de ver no sentido de perceber definitivamente, e não inventar, porque 
já ouviu aqui invenções do género de que os médicos são todos nascidos, oriundos, do norte do país, 
concretamente do Porto e, portanto, formam-se e vai tudo para o Porto. Já ouviu coisas mais bárbaras aqui 
a serem ditas, com uma irresponsabilidade política que, de facto, tem que ter um ponto final. Portanto o 
que se pergunta, neste caso, à CDU, é uma coisa muito simples, quer abrir ou não quer abrir uma discussão 
séria para perceberem, de facto, o que é que se passa no sentido de não o conseguirem. Obviamente, que 
sendo autarcas do concelho da Moita, outros, nas suas assembleias municipais, poderão fazer, 
obviamente, o mesmo, mas aqui no concelho da Moita querem perceber as razões pelas quais não há 
fixação de médicos. Mais, consideram que o Centro de Saúde da Baixa da Banheira é um alibi para que os 
médicos não venham, mas o Centro de Saúde da Moita, ao que lhe parece, tem boas condições, ou mesmo 
o do Vale da Amoreira que, dos centros de saúde, é o mais recente de todos, no entanto, padece, 
exatamente, dos mesmos dramas. 
Quis dizer, para que não fuja a questão do Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que este concelho já 
viu aquele protocolo assinado, este concelho assiste aos passos que têm sido dados e quis dizer, sob 
palavra de honra, sob palavra de honra, que não há dia nenhum em que esteja na sua presença qualquer 
responsável do ministério da saúde, seja formal seja informalmente, que não ouça dizer que o Centro de 
Saúde da Baixa da Banheira, à semelhança, no distrito de Setúbal, do de Corroios, do de Pinhal Novo e do 
de Santiago em Sesimbra, que também estão protocolados, têm de ser feitos o quanto mais depressa 
melhor, portanto, não vale a pena esta conversa permanente de ataque. 
Vossas excelências foram parceiros, e são parceiros, do Partido Socialista durante esta legislatura, e agora 
é a própria que lhes diz que não podem dizer uma coisa na Assembleia da República e virem dizer outra 
coisa para a Assembleia Municipal. Onde é que já ouviu isto? Portanto, estão muito orgulhosos de os ter 
tido, à CDU, ao Bloco de Esquerda e ao PEV como parceiros, por já terem conseguido fazer entrar médicos 
de família para cerca de oitocentos mil utentes. Falta ainda quinhentos mil, infelizmente, dos quinhentos 
mil que faltam é aqui nesta nossa zona e daí esta tomada de posição para que, volta a dizer, de uma forma 
responsável, conversem uns com os outros, procurem perceber o que está ao seu alcance para fazer e 
recomendem ao Ministério da Saúde que ele próprio direcione, obviamente, não se vai fazer só para o 
concelho da Moita será, certamente, da Península de Setúbal, até porque foi falado aqui da questão de 
Lisboa, concretamente, do distrito de Lisboa, do lado de lá do rio, mas também aí não é nos termos em 
que foi dito, porque os médicos não concorrem, e pediu que fosse ver o que está a dizer, como, por 
exemplo, em Sintra, para locais cuja proximidade é de zonas mais desfavorecidas. 
Vão ver o que lhes está a dizer e depois, facilmente, constatarão que isto é verdade porque em Lisboa há 
médicos de família, quando chega o momento de ser juntos a bairros um pouco mais problemáticos a 
dificuldade existe, e talvez esta discussão tenha que ser feita e tenham a coragem de dizer aos 
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profissionais de saúde que se o Estado colabora, e muito, com os impostos dos portugueses todos para 
os formar é dever deles, porque antigamente era assim, disponibilizarem-se para ir para as zonas do país 
onde fazem falta. É preciso coragem para dizer isto e que isto seja dito de uma vez por todas. Pare-se com 
a conversa da privatização porque enquanto estiverem com essa conversa da privatização não vão ao 
âmago da questão. O partido Socialista não quer privatizar nenhum Serviço Nacional de Saúde, o Partido 
Socialista quer um Serviço Nacional de Saúde forte, tanto o quer que foi ele que o formou, aliás, o “pai” do 
Serviço Nacional de Saúde era militante do Partido Socialista e se há coisa que querem, obviamente, é 
honrar-lhe a memória, e não vale a pena outro tipo de discussões. 
Portanto, o convite à CDU e aos outros partidos é um convite honesto, de irem todos ver o que podem fazer 
para resolver esta questão, porque é isso que as pessoas que estão lá fora querem de todos, não é este 
tipo de acusações sem qualquer tipo de alicerce, sem qualquer tipo de fundamentação real. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Houve uma sessão da Assembleia no Gaio aquando do protocolo e da certeza que iriam ter um centro de 
saúde para a Baixa da Banheira e, na altura, no Bloco não gostaram da desavença, das caracterizações 
entre PS e CDU porque, exatamente, estavam perante a fartura de uma coisa que há tantos anos se 
almejava e, mesmo assim, depois de terem a noção que vai ser conseguida, que vai ser construída, houve 
desavença. Agora são as questões dos médicos de família. 
Aquilo que a Sra. Eurídice disse na última parte da sua intervenção é aquilo que há muito tempo já tinha 
entendido, por algumas leituras, por algumas informações, e é pena porque quando se vai para a força 
aérea tirar um curso de mecânica ou de pilotagem é-se obrigado a ficar lá uma “carrada” de anos, senão 
o freguês saltava logo para o privado, depois de ter o curso à borla, de pilotagem ou de mecânico, mas na 
saúde, de uma forma geral, na universidade, isso não acontece, mas é o povo que paga e isto é um erro 
politico grande que alguns países da União Europeia não cometem e nós cá cometemos, daí estas 
dificuldades. 
Depois, é evidente que um médico que vá para uma zona em que as pessoas são mais carenciadas tem 
mais trabalho e menos fregueses que lhe deem lucro em consultório privado. Por outro lado, a 
especialidade de médico de família demora o mesmo tempo que outras especialidades que dão mais 
dinheiro que essa, e esse também é um problema, e isto anda enrolado há um “carradão” de anos assim, 
e é claro que, pelo meio, está a Baixa da Banheira, o Vale da Amoreira, a Moita, regiões destas. 
Quis lembrar que sobre isto, não sabe se foi no Gaio se foi noutra assembleia seguinte, o seu companheiro 
Chora se referiu, na altura, numa declaração de voto, à necessidade de se encontrarem e discutirem, 
exatamente, no sentido de contribuírem para resolver este problema de abrirem concursos e os médicos 
não quererem vir para cá. 
Haja um pouco de sensatez a tratar disto porque já basta de concursos porque em outras situações 
políticas é verdade, e são conhecidas, as responsabilidades do Partido Socialista enquanto governo, mas 
não é disto que se trata agora e o esforço que está a ser conseguido percebe-se. Ele existe e é melhor não 
“tapar o sol com a peneira”, ele existe e estão perante uma solução governativa que abraçam com toda a 
carga de contradições, e algumas é muito “lixado” engolir, até em termos ideológicos e de classe, como 
essa de não aprovarem aqui a saudação do 1º de Maio do Bloco de Esquerda. Essa ficou atravessada. 
Isto são questões de classe mas a verdade é esta, há valores maiores que têm de perceber na situação 
política, na situação em que está a União Europeia e na situação internacional. Têm de valorizar, e nesta 
aqui hoje, em concreto, sobre a saúde, e em relação à Moita, não estão tão distantes quanto isso, e essa 
ideia já foi lançada pelo seu amigo Chora há algum tempo, exatamente, na discussão deste problema da 
falta de médicos após concurso. 
 
Sr. Eduardo Teixeira da CDU 
Quis clarificar novamente as suas palavras e não retira nada do que disse mas disse, claramente, que não 
seria pela CDU, que não seria pelo PCP, que não se faria este debate em sede própria, na comissão própria, 
etc., etc., etc.. 
Não se revê em recomendações ao Ministério da Saúde, existem ene recomendações sobre isto, também 
existem estudos sobre isto, existem estudos sérios feitos nas faculdades de medicina, existem estudos 
feitos nas universidades de ciências da saúde, porque não é só nas faculdades de medicina que se ensina 
medicina em Portugal. Por exemplo, na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, 
onde também trabalha, ensina-se medicina e, portanto, também é importante ouvir aquelas pessoas que 
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são do interior e estão habituadas a trabalhar em ambientes hostis como o Vale da Amoreira, etc., e 
também conhece muita zona hostil na Cova da Beira. 
É importante serem sérios nesta discussão e por isso é que chamou a atenção e não utilizou a palavra 
demagogia, por ser uma palavra forte e quer dizer que vão guiar o povo num sentido, mas esta tomada de 
posição é mesmo isso, é uma lavagem completa daquilo que foi feito, e não é preciso irem dez anos atrás. 
Deu o exemplo de dois mil e dezassete até agora porque são políticas erradas e não custava nada, se 
quisessem um consenso era fácil, porque se pusessem aqui “apesar destes problemas todos”, se calhar, 
não estavam a ter aqui esta discussão e já tinham avançado, até na própria reunião. 
Mas não pode, nem o grupo da CDU pode, porque não vão lavar a imagem de ninguém. Não contem com 
eles para isso, não lhes peçam isso porque não o vão fazer. Assumem as suas responsabilidades e cada 
um assume as suas, portanto, não vale a pena enervarem-se porque não há aqui ataques pessoais, porque 
nem conhece ninguém pessoalmente, só os conhece politicamente e respeita toda a gente, por isso não 
se enervem muito com isto. 
Agora, mantém aquilo que disse, não está aqui plasmada a realidade da saúde, nem do concelho, nem do 
país, portanto, a CDU revê-se na questão do ponto número um e isto vai acontecer, é uma garantia do PCP 
que isto vai acontecer, não é por sua causa que isto não vai acontecer, mas vão ser sérios e não vão ser 
demagógicos. 
Em relação ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira também não tem nada a dizer porque tudo o que 
disse é verdade, porque não disse que não está feito um protocolo, toda a gente sabe que está, o que 
disse foi que, mais uma vez, é tarde e a más horas. É o mesmo exemplo da colocação dos médicos, é tarde 
e a más horas, porque de setembro de dois mil e dezassete até março de dois mil e dezoito era possível 
darem médicos de família a duzentas mil pessoas. E não foi dado porquê? São os próprios médicos que 
perguntam ao senhor ministro, na carta que lhe escreveram, porquê, para quê e se continuam a manter 
os seus contratos, porque continuam a sofrer da exploração laboral, enquanto internos sem especialidade, 
e este é um problema. Se calhar, na comissão onde vão discutir esse assunto é algo que deve ser 
analisado, tal como as condições dos centros de saúde são importantes para os profissionais porque se 
não tiver um aparelho tecnológico em que estudou na universidade não vai querer fazer diagnósticos sem 
aquele aparelho. Isto é clarinho como a água. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Não quer retirar o brilhantismo da intervenção do seu camarada Eduardo mas não pode deixar de tecer 
algumas considerações, e algumas considerações de uma forma respeitosa e muito séria. 
A primeira que faz é garantir que não votou contra a construção do centro de saúde da Baixa da Banheira, 
não atrasou nenhuma colocação de professores, não votou nenhum numerus clausus da formação de 
médicos e de outros profissionais de saúde e também não gosta muito de elevar a voz. 
O que é mais importante, no meio disto tudo, é que o debate se faça e, no meio desta discussão sem 
sentido, porque houve aqui pontos que não fez o mínimo sentido serem apresentados, porque uma 
proposta respeitosa e séria para com os elementos desta Assembleia Municipal não tinha um autoelogio 
do PS como sucede. Faziam uma proposta de trabalho e essa proposta era aceite, porque já disseram que, 
pela CDU, essa discussão é feita. 
Portanto, o que propõe é que o PS reveja esta sua proposta de modo a que ela seja aprovada por todos, 
por unanimidade, como aconteceu até agora, e muito bem, em que estas propostas foram aprovadas por 
unanimidade. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Relativamente a esta discussão gostava de lembrar que acabaram de aprovar uma moção sobre a 
tolerância, o valor da tolerância e a necessidade da tolerância na nossa sociedade, tolerância essa que 
não se restringe a aspetos religiosos. A tolerância tem de se fazer sentir nas convicções religiosas, nas 
convicções políticas e em muitos setores. 
Julga que todos estão aqui com uma intenção comum que é analisar a situação deste município, 
apresentar propostas sérias e refletidas sobre as conclusões dessa análise e, todos juntos, porque é essa 
a sua função, não estão aqui para se digladiarem e usar temas seríssimos como é o Serviço Nacional de 
Saúde como “bola de ping pong” entre bancadas, não faz sentido, darem as mãos, pensarem em conjunto 
e apresentarem propostas sérias, conclusões refletidas que levem a alguma solução possível do problema 
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que, efetivamente existe, neste e noutros concelhos, mas a si cabe-lhes resolver os problemas deste 
concelho. 
Ouviu falar em autoelogio do PS mas será refutável algum dos factos que foram mencionados? Serão 
factos tipo “fake news” ou esses factos estão consignados nos dados estatísticos do nosso país? Têm o 
INE, têm algumas entidades que se ocupam disso, as estatísticas são o que são, valem o que valem, mas 
a linguagem dos números é inequívoca. 
Portanto, permitiu-se sugerir que se sentem e tratem de analisar essa questão e pensem em ser um pouco 
mais tolerantes e concentrarem-se no nosso município e nas melhorias a que ele tem direito e para as 
quais todos, igualmente, podem contribuir. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Pensa que está claro que não se trata de uma questão de intolerância, aliás, em nome da tolerância e, 
principalmente, em nome da verdade, a questão que aqui se coloca, e já foi aqui referido nas intervenções 
dos seus camaradas, é que ninguém aqui nega que foi feito o concurso. Podem ter alguns considerandos, 
que já fizeram, críticas ao atraso, porque não foi feito na altura certa, mas é um facto, o concurso avançou 
e as vagas ficaram por preencher. 
Mas o Partido Socialista da Moita, na introdução do documento, e aqui também em nome do concelho, do 
bom senso, da tolerância e, principalmente, em nome da verdade que a população do concelho da Moita 
lhes merece, devia também referir quantas vezes é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou 
contra o centro de saúde da Baixa da Banheira, por exemplo, ou quantas vezes votou contra medidas 
concretas que foram propostas pelo Grupo Parlamentar do PCP para a promoção da saúde, isso também 
deveria estar aqui referido. 
Portanto, a questão não se trata, sequer, de dizer que estão contra esta tomada de posição, ou contra as 
medidas nela propostas, porque não estão. Aliás, até convidava os promotores desta tomada de posição 
a reverem, como já foi referido, estes considerandos de natureza política que os querem obrigar a votar. O 
autoelogio que o Partido Socialista aqui faz, e podiam discutir se merecida ou imerecidamente, se foi 
obrigado a fazê-lo, se foi por força da viabilização deste governo de esquerda, ou se este governo do Partido 
Socialista, perante os acordos com o PCP, com Os Verdes e com o Boco de Esquerda, foi obrigado a tomar, 
e tem sido obrigado a tomar certas medidas. Há coisas boas que têm sido feitas e o Partido Socialista vai 
querer os louros de tudo o que está a fazer, mas há coisas que foi obrigado a fazer. Não estava no programa 
do Partido Socialista um conjunto grande de medidas que podem aqui referir. 
Portanto, não podem pôr aqui um documento político, uma tomada de posição com medidas de atuação 
concretas, com as quais concordam, à votação e esperar que isto passe incólume. 
Aquilo que apelava, mais uma vez, aos promotores da moção, e até sugeria, porque há aqui alguns 
parágrafos que não podem aprovar, e reiterou que podem discutir se é “mais assim se é mais assado”, 
mas tem que estar cá também as outras coisas que sabem, as tais coisas mais negativas que, decorrentes 
de governos do Partido Socialista e posições do Partido Socialista no Grupo Parlamentar, são autênticos 
malefícios sobre a saúde, nomeadamente, no concelho da Moita. 
Para saírem daqui, e em nome da tolerância… 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Isso são histórias…” (sem uso do microfone) 
 
Sr. João Faim da CDU 
«Não é histórias ó Eurídice. Não é histórias. Não é histórias. Não é histórias e não me interrompa se faz 
favor que eu não a interrompi a si. Mas não é histórias, não é histórias, são factos e a gente aqui está a 
abrir outra vez a porta para a intolerância. Não. Vamos ao apelo da sua camarada. Acho que é assim que 
se tratam, não é? O apelo da sua camarada na tolerância e estão, novamente aqui com a tolerância. O 
António Arnaut chamava os socialistas de camaradas, portanto, vamos lá respeitar a memória das 
pessoas. 
Mas vamos aqui, e posso até fazer uma proposta concreta, um apelo, se assim quiserem, em nome da 
tolerância: mantenham os dois primeiros parágrafos e comecem aqui na segunda folha “Perante estes 
factos” e tirem lá as outras coisas de elogio ao Partido Socialista porque a gente, para ser verdadeiros, 
tem que pôr as críticas senão não podemos votar a favor disto.» 
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Sr António Chora do BE 
Prescindiu da sua intervenção. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Queria “refocar” o tema. Isto é uma tomada de posição que se espera que leve a uma ação, neste caso 
duas que foram subdivididas em dois pontos e que, tanto quanto percebeu, estarão de acordo com as 
ações aqui propostas, e esse é o objetivo desta tomada de posição. Isto não é uma moção, e aqui foi 
indicado que era necessário falar também da realidade da saúde, bem como se falou do ponto da 
colocação de professores. Certamente, haverão outros documentos que esta bancada e as outras poderão 
apresentar. O objetivo deste documento é uma tomada de posição em que se tenta ser factual em todos 
os pontos em que se enquadra a tomada de posição, para também servir de apoio à comissão que vai dar 
andamento, e que se espera que dê, a este tema, a Comissão de Desenvolvimento Económico, Intervenção 
e Solidariedade Sociais e Saúde, é este o objetivo e, além disso, recomendar-se ao Ministério da Saúde. 
Portanto, são duas ações muito concretas, os parágrafos que antecedem são parágrafos factuais de 
enquadramento apenas, não se pretende fazer nenhum autoelogio, é factual. Toda a informação que aqui 
está e todas as reflexões que aqui são sugeridas sobre a realidade da saúde são válidas e relevantes e 
convidam-se todos os partidos a apresentarem reflexões nesse sentido. 
Como referiu, esta tomada de posição é urgente, os utentes do concelho da Moita precisam deste apoio 
dos médicos para terem um Serviço Nacional de Saúde de proximidade nos seus centros de saúde e daí a 
urgência. Não é possível adiar mais estas ações que são muito concretas e que apenas vão ser um pontapé 
de partida para que, em sede de comissão permanente, se possa avançar e discutir essas temáticas que 
são, como disse, urgentes no nosso concelho. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou junto dos proponentes que o documento se mantém como foi apresentado. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Informou que a CDU tinha uma proposta de emenda para apresentar. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou que a apresentasse oralmente mas depois o fizesse por escrito. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Disse que podia fazer oralmente ou então, se lhe fornecerem mais uma cópia, pode riscar aquilo que 
propõem que seja retirado. 
Em seguida apresentou a proposta da CDU em conformidade com o seguinte: 
“Em 2016, segundo dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (“ARLSVT”), no 
nosso concelho seriam necessários mais 10 médicos de medicina geral familiar nos Centros de Saúde 
(“CS”) – 1 em Alhos Vedros; 4 na Baixa da Banheira e 5 na Moita. 
No âmbito dos concursos realizados para preenchimento de vagas de médicos nos centros de saúde, que 
ocorrem duas vezes por ano, estas necessidades vão sendo, com mais ou menos vagas previstas, 
contempladas, mas recorrentemente não preenchidas o que, face à persistência destas ocorrências exige 
um olhar responsável e esclarecido sobre o assunto. 
Perante estes factos, e dada a importância e pertinência do tema, acreditamos que todos – agentes 
políticos, de saúde, e demais partes interessadas – devemos ser chamados a refletir e a colaborar no 
sentido de desenvolver iniciativas que encontrem as causas e possíveis soluções que levam os médicos a 
não concorrer as vagas abertas em certos ACES do distrito de Setúbal mas muito particularmente naquele 
a que pertence o nosso concelho e concretamente ele próprio. 
Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal (AM) 
da Moita, reunida no dia 28 de setembro de 2018, decide: 

1. Que, por via da Comissão Permanente desta AM responsável pelos assuntos da saúde (Comissão 
de Desenvolvimento Económico, Intervenção e Solidariedade Sociais e Saúde), inicie-se um debate-
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reflexão sobre as causas para que o número de candidaturas às vagas para médicos nos centros 
de saúde e USF não estejam a ser preenchidas; 

2. Recomende ao Ministério da Saúde que promova um estudo que permita apurar a desmotivação 
dos profissionais na adesão às vagas referidas, devendo essa avaliação não prescindir de 
auscultar, também, alunos de medicina quanto aos fatores de atratividade que elegem aquando 
da formulação de candidaturas para emprego no setor da saúde. 

Mais se propõe a aprovação em minuta para imediata produção de efeitos e que seja dado conhecimento 
da presente Tomada de Posição aos responsáveis dos centros de saúde e USF do concelho da Moita, à 
ARSLVT, ao Ministério da Saúde, à Câmara Municipal da Moita, às Reitorias das Faculdades de Medicina 
e a publicação nos instrumentos municipais de divulgação disponíveis, nomeadamente redes sociais, e 
website institucional da Câmara, para além do envio à Comunicação Social.” 
 
A proposta de emenda é esta, está clara. São favoráveis ao debate sério que aqui já foi apelado, são 
favoráveis ao trabalho sério e de envolvimento das comissões, não são favoráveis a fazer propaganda 
política falaciosa e que, reiterou, não é a verdade completa dos factos, porque se estivesse aqui a verdade 
completa dos factos, certamente, não estavam a ter esta discussão. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Só gostaria de pedir um esclarecimento relativamente ao conteúdo dos parágrafos em questão, mais 
concretamente o quarto, o quinto e o sexto parágrafo, se os dados neles contidos são considerados 
verdadeiros ou falsos. Na sua ótica, se são verdadeiros não há justificação para retirar estes parágrafos, 
se alguém tiver provas de que estes dados são manipulados então apresente-as e, nessa altura, irão, 
certamente, retirar dados falsos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Disse que haveria vantagem em fazerem um pequeno intervalo de cinco ou dez minutos. 
Por não ter obtido concordância deu continuidade às intervenções. 
 
Sr. Márcia Santos do PS 
Ouviu com cuidado a proposta apresentada pelo membro desta Assembleia mas, de facto, ao eliminarem-
se estes parágrafos, a tomada de posição deixa de ter substância e deixa de fazer sentido porque os dois 
parágrafos de enquadramento não permitem chegar ao ponto em que se diz “Perante estes factos” porque, 
facilmente, qualquer leitor vai perguntar “que factos?”. Os factos são os que estão elencados nos 
parágrafos que sugerem que se apague e que permitem uma análise longitudinal do que foi feito e do que 
aconteceu desde dois mil e dezasseis até agora. 
Portanto, não se pode propor que seja apagada esta realidade, porque ela ocorreu, é factual, aliás, como 
foi agora falado, são factos que depois sustentam o trabalho que deverá ser feito pela comissão. Estes 
são factos que vão apoiar e qualquer leitor que faça uma leitura atenta deste documento perde-se e não 
se consegue situar quando chega à última parte que diz “Perante estes factos” e os factos não estão lá, 
por isso não consegue aceitar esta proposta de alteração. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Pensa que os dois primeiros parágrafos tocam aquilo que é essencial porque acha que é a questão 
fundamental e são os “factos” que à frente se referem na sua proposta de emenda. 
Quanto aos outros “factos” que aqui já foram defendidos pela D. Márcia o que acontece é que são os tais 
“factos”, segundo o Partido Socialista, que não contam a verdade toda e se querem, e já aqui foi apelado, 
e veio do lado do PS, o tal debate, o tal apelo à tolerância e ao tal debate sério, estão aqui a cortar esse 
debate sério e essa tal tolerância insistindo naquilo que foi dito. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que iriam passar à votação e relembrou que este tipo de assuntos já foi abordado aqui uma vez 
numa assembleia e que a metodologia que foi adotada foi a de que têm uma tomada de posição e têm 
uma proposta de emenda. 



   Página 20 de 36 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo, após várias intervenções desgarradas, sem e com 
recurso a microfone, decidiu fazer uma interrupção de cinco minutos, solicitando aos responsáveis dos 
grupos municipais que se juntem em reunião. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomou os trabalhos e informou que na reunião com as direções dos grupos municipais se chegou a dois 
consensos. Por um lado, procuraram um caminho que não siga no sentido de qualquer proposta que seja 
apresentada por qualquer força política possa vir a não ter a essência que esta pretendia, resultante de 
emendas e alterações, tema que será discutido posteriormente com mais profundidade. 
Foi acordado, no que se refere à tomada de posição, manter-se o primeiro e o segundo parágrafo, retirar 
no terceiro parágrafo “o Governo Socialista” ficando “avançou-se com os concursos de admissão”, no 
parágrafo seguinte retirar “pelo que o Partido Socialista do Concelho da Moita manifestou”  passando a 
“(…) pelo que as diferentes forças políticas nesta Assembleia Municipal manifestaram na altura…”, no 
quarto parágrafo retirar “o Governo, liderado pelo Partido Socialista, volta a lançar” ficando “o Governo, 
volta a lançar um concurso prevendo dez vagas…”, mantendo-se todo o resto. 
Perante o consensualizado, submeteu a tomada de posição a votação. 
 
 
Submetida a votação a tomada de posição do PS foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN (em cujo texto 
inicialmente transcrito já constam as alterações aceites). 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do Sr. João Faim da CDU 
“A bancada da CDU votou favoravelmente a tomada de posição com as alterações que, entretanto, foram 
aceites considerando, no entanto, que existiriam, numa completa contextualização, outros factos 
igualmente sujeitos a discussão e que poderiam constar, igualmente, nesta tomada de posição. 
No entanto, atendendo áquilo que é o fundamento da proposta, nomeadamente, as medidas e o debate 
sério que é proposto, volto a repetir, foi por isso que votámos favoravelmente.” 
 
Declaração de Voto do Sr. Luis Morgado do BE 
“Como já dissera também teríamos votado a favor como a proposta estava, inspirados pela ideia de um 
amigo israelita e outro palestiniano que disseram um dia, numa conversa comigo, e eu contei aqui ao 
Chora e a eles, que se quisermos resolver este conflito a partir das suas origens e daquilo que está a 
acontecer agora, então o conflito continua e nunca mais se consegue acabar. 
Inspirados nesta ideia votámos a favor.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Ainda no Período antes da Ordem do Dia informou que tinha um pedido de intervenção do Sr. João 
Figueiredo, e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, quem pretendesse intervir manifestasse 
a sua intenção. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Proferiu uma declaração política da CDU em conformidade com o texto infra: 
“Passados quase 3 meses sobre o debate que esta Assembleia Municipal organizou no dia 29 de junho, 
no Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, e para o qual convidou a estarem presentes, e a 
intervirem, um conjunto de entidades e personalidades que tivessem a capacidade técnica e política de 
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apresentar motivações, dúvidas e explicações sobre a opção do Governo em instalar uma pista do 
Aeroporto de Lisboa na Base Aérea 6 do Montijo, o Município da Moita continua sem qualquer informação 
oficial sobre este processo e sobre os seus impactos. 
Na comunicação social lemos e ouvimos sobre outros municípios onde, certamente apenas por 
coincidência é o Partido Socialista a força maioritária nos órgãos municipais, se fala em acessibilidades e 
contrapartidas chegando mesmo o Presidente da CM do Montijo a congratular-se com a viabilização desta 
infraestrutura por parte de um Estudo de Impacto Ambiental. Facto que se revelou representativo da 
ligeireza e secretismo como o PS, tanto no Governo do País como no Governo dos Municípios, têm 
administrado todo este processo. 
Secretismo, porque como vimos em todos os debates já realizados, pelo menos aqueles abertos à 
população, as muitas dúvidas não são respondidas, e inclusive algumas intervenções levantam ainda mais 
dúvidas, como é o caso de várias declarações de entidades que têm estado a ser ouvidas no Parlamento, 
pela comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, como aquelas sobre incentivos que estarão a ser 
apresentados às companhias aéreas e as várias companhias que publicamente já rejeitaram voar para o 
Montijo. 
Secretismo porque daquilo que vai sendo publicado na Comunicação Social continuamos sem saber se é 
mesmo verdade que o tal Estudo de Impacto Ambiental que viabilizava o alargamento do Aeroporto ao 
Montijo continha afirmações risíveis como aquele onde se escreve que para minimizar os impactos de uma 
pista do aeroporto no meio do Estuário do Tejo é necessário minimizar "a presença de pontos de água que 
funcionem como zona de atração de aves". 
Secretismo porque ainda segundo a Comunicação Social, esta teve acesso ao relatório não técnico do 
Estudo de Impacto Ambiental que as autarquias deste município não conhecem e que em relação ao ruído 
aponta para 30.000 habitantes com um nível de “elevada incomodidade”, dos quais 5.000 habitantes 
com problemas de saúde resultantes da exposição ao ruído da operação de uma pista de aterragem na 
BA6 do Montijo. Estudo esse que terá sido rejeitado pela Agência Portuguesa do Ambiente, sem que sejam 
apresentados os motivos. 
Ligeireza porque nada disto, ou o seu contraditório, é dado a conhecer à população e às autarquias 
afetadas. 
Ligeireza porque o PS tanto no Governo como nas Autarquias afirma, e reafirma, a opção Montijo sem que 
seja efetuada uma Avaliação Ambiental Estratégica, tal como é desejável e exigido pela legislação nacional 
e europeia, devido à enorme influência que uma infraestrutura destas características tem no território, 
facto que já motivou uma queixa da Associação Ambientalista Zero à Comissão Europeia. 
Ligeireza porque são apresentados números referentes a valores de investimento, de passageiros e de 
empregos a criar que não encontram justificação na prática de outras infraestruturas de características 
semelhantes, facto comprovado na extensa bibliografia técnica existente sobre a atividade aeroportuária. 
Ligeireza porque além do Aeroporto, se apontam contrapartidas e infraestruturas de apoio para os 
concelhos vizinhos com impactos próprios que não estão devidamente avaliados e que, a verificarem-se, 
são passíveis de apresentar impactos altamente danosos para o Município da Moita. 
Ligeireza porque o modo como se apresenta a instalação de uma pista do Aeroporto de Lisboa no Montijo 
e a hipótese de uma ponte Barreiro Montijo, é conflituante com a necessidade expressa da construção de 
uma Terceira Travessia do Tejo, ligando o Barreiro a Lisboa em modo ferroviário, consistindo esta uma 
aposta estratégica e estruturante para a Área Metropolitana de Lisboa, fundamental para o equilíbrio desta 
e para uma aposta consequente num sistema integrado de transportes públicos à escala metropolitana, 
que permita efetivamente reduzir a dependência excessiva da viatura individual que atualmente se 
verifica. 
Ligeireza porque esta opção de ligação Barreiro-Montijo, já anteriormente proposta pela Lusoponte, ignora 
as vias atualmente existentes (IC21 e A33) e ignora a construção da Estrada Regional 11-2, também 
conhecida por Circular Regional Exterior da Moita, há muitos anos prevista no Plano Rodoviário Nacional 
com um traçado que não implica impactes ambientais tão gravosos e que se articula com as redes viárias 
existentes, sendo capaz de estruturar o território, preparando-o para a receção de atividades económicas 
ao longo da sua extensão, implicando ainda um custo de construção substancialmente inferior. 
Ligeireza porque com a construção de uma ponte a ligar o Barreiro ao Montijo aquilo que se propõe é a 
destruição de um património natural e cultural de valor insubstituível, o maior património ambiental do 
concelho da Moita e um dos mais delicados e vulneráveis espaços naturais do estuário do Tejo, de grande 
relevância para a sua biodiversidade, um espaço onde convergem atividades ligadas às práticas 
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desportivas e à observação da avifauna, mas também um espaço fundamental para as embarcações 
tradicionais do Tejo, que este município está a valorizar e a tentar proteger com o projeto “Moita Património 
do Tejo”, do qual certamente todos aqui nos revemos. 
Deste modo, porque é com ligeireza e secretismo que o Governo PS está a renunciar a uma visão 
estratégica de futuro, não só para atividade aeroportuária em Portugal mas também ao ordenamento do 
território e ao desenvolvimento sustentado e sustentável da Área Metropolitana de Lisboa, e em particular 
da Região de Setúbal, com impactos negativos claros na economia do País, quando comparada com a 
opção da construção por fases de um Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete; 
Porque é com ligeireza e secretismo que o governo PS submete desnecessariamente as populações do 
concelho da Moita, mas também do Barreiro, do Montijo e de Alcochete a danos irreparáveis na sua 
qualidade de vida, preterindo os interesses de centenas de milhar de portugueses aos interesses de uma 
empresa privada; 
Porque como afirmou Sophia de Mello Breyner Andresen “Vemos, ouvimos e lemos, Não podemos ignorar”; 
Porque é necessário travar esta opção desastrosa para o desenvolvimento da região e do País: 
Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal da Moita saúdam a realização da “Marcha Não ao Aeroporto 
na Base Aérea do Montijo” amanhã pelas 10h00, e apelam à população do Concelho da Moita, e em 
particular aos membros desta Assembleia por serem os representantes eleitos desta população, à 
participação na marcha, juntando desta forma a sua força à força de uma luta justa contra esta opção do 
Governo com implicações danosas e irreparáveis em centenas de milhares de habitantes, dezenas de 
milhar de habitações, dezenas de equipamentos escolares e equipamentos de saúde. 
Moita, 29 de setembro de 2018, 
Os eleitos da CDU” 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
De uma forma muito breve quis dizer que o Partido Socialista local falará quando estiverem disponíveis os 
documentos que estão em estudo e que consta que estarão na reta final. 
De qualquer maneira, acha muito curioso que quem não tem informação tenha muita opinião sobre 
informação que diz não existir. É estranho. Portanto, é aquilo que resulta desta tomada de posição, é, de 
facto, uma grande contradição. 
Quis também informar que não estará presente amanhã na manifestação. 
 
Sr. Luis Morgado do BE 
Não sabe porque é que o Partido Socialista no primeiro documento que aqui apresentou, no mandato 
anterior, sobre esta matéria, tinha tanta informação, porque o documento induzia, de facto, à aprovação 
da solução aeroportuária no Montijo. 
Exatamente, nessa altura, proferiu a seguinte declaração: “se me demonstrarem, tendo em conta a 
situação do país, económica e financeira, que, de facto, é a solução mais barata eu, que até sou contra a 
solução do Campo de Tiro de Alcochete, porque continuo a pensar, há décadas, que o país está 
extremamente litoralizado, aprovo aquela solução porque tenho em conta a situação da dívida do país e 
porque não estamos em condições, no meu ponto de vista, de mais obras megalómanas ou então 
arranjarmos mais enredos como aquele de Beja que está ali e não serve para nada.” 
Foram estas as declarações. Acontece que, daí até hoje, o secretismo é tal que, se calhar, só o Presidente 
da Câmara do Montijo é que está informado, porque ele continua a não estar e está na Assembleia 
Municipal da Moita. Pelas declarações agora aqui proferidas com certeza que o Presidente da Câmara da 
Moita nunca mais foi informado de nada, nem convocado para reunião nenhuma nem, se calhar, todo este 
conjunto de vereadores. O que vê é muita gente fazer declarações no sentido de que a opção é aquela e 
falar-se de estudos, no entanto, continua nesta enquanto não lhe explicarem. Por exemplo, amanhã não 
vai à marcha porque não quer ser vítima de algum engano porque, logo que lhe expliquem estas coisas 
todas, se calhar, vai, mas amanhã não vai e têm de lhe explicar isto tudo. 
 
Sr. Jorge Beja do PS 
Pediu a palavra porque percebeu o Sr. Luis Morgado dizer que tinha sido neste mandato e não se lembrava 
mas, tendo sido no mandato anterior disse que, de facto, não tinha conhecimento. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção, informou que a declaração política estava registada e 
passou ao período da ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que a ata número dois já foi redigida pelos serviços mas, por serem cerca de noventa páginas, 
ainda não foi possível à Mesa fazer a sua análise, pelo que será entregue na próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
 
 
1 – Ata nº03.18 – XII Mandato – Sessão Ordinária de 22.06.2018 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 

 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
Entregou à Mesa alterações na página vinte e dois, onde consta uma intervenção sua, porque tentou 
minimizar a forma como está escrito e fez umas pequenas alterações de precisão do que foi dito. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Confirmou que essas alterações não alteram o conteúdo, que se trata apenas de uma questão de vírgulas, 
uma outra palavra no mesmo sentido e também alterações numa frase. 
Porque não alteram o sentido da intervenção informou que a Mesa aceitou as alterações propostas. 
 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que só poderá 
votar quem participou na sessão em apreço. 
 
 
Submetida a votação a ata foi aprovada por maioria com dezanove votos a favor, sendo nove da CDU, 
cinco do PS, três do BE, um do CDS, um do PAN; uma abstenção do PS. 
 
 
2 – Ata nº04.18 – XII Mandato – Sessão Extraordinária de 05.09.2018 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que que só poderá votar 
quem participou na sessão em apreço. 
 
 
Submetida a votação a ata foi aprovada por unanimidade com vinte e dois votos a favor, sendo doze da 
CDU, seis do PS, três do BE, um do PAN. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto da Sra. Eurídice Pereira do PS 
“Relativamente à última ata não votei porque não estive cá mas na anterior é apenas uma forma de eu 
me manifestar no sentido de nós forçarmos a alteração da forma como fazemos as atas. Elas, de facto, 
têm que deixar de ter esta transcrição que, muitas das vezes, dificulta muito perceber até o que aqui 
dissemos. Temos que conseguir chegar a um consenso para que as atas sejam mais resumidas e que 
facilitem, para já, a vida a quem as faz mas também a nossa própria leitura e a forma como nos 
expressamos nestes documentos.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Uma vez que esse assunto já foi debatido, aquando da realização de uma reunião da Comissão de Análise 
do Regimento, referiu que esse é um trabalho que vai ter de ser aferido em conjunto. 
 
 
3º - Proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal; 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
A Comissão de Análise do Regimento, nomeada por esta Assembleia Municipal, teve duas alterações. A 
primeira alteração ocorreu porque o membro indicado pela CDU, Sra. Fernanda Gaspar, não esteve 
presente na primeira e na segunda reuniões tendo sido substituída pelo Sr. João Faim, substituição essa 
que, por uma questão de continuidade do trabalho, se manteve até ao final dos trabalhos. O mesmo 
aconteceu em relação ao Bloco de Esquerda porque, no fundo, quem acompanhou todo o processo foi o 
Sr. Luis Morgado e não o Sr. António Chora. 
O trabalho foi desenvolvido com muita tolerância ente os membros da Comissão, tendo-se chegado a um 
documento base ao qual ainda falta o índice que, após a nossa decisão, será ultimado. 
Neste processo consensualizado também foram considerados alguns itens como recomendações ao 
funcionamento, não constantes do regimento, que serão posteriormente apresentadas a esta assembleia. 
Procurou-se, no trabalho efetuado, que o documento fosse o mais elucidativo em relação ao regimento em 
vigor, daí que tenham as propostas de eliminação a vermelho e as propostas de alteração a azul. 
Foram introduzidas duas correções ao documento entregue porque, entretanto, foram detetadas duas 
gralhas. No artigo vinte e quatro o título diz “Conferência de Representante” e é “Representantes” e, no 
artigo vinte e dois, no número nove, onde diz “As comissões podem propor” o que foi acordado é “As 
comissões podem solicitar”. 
Como metodologia a adotar, porque este é um documento de que todos têm conhecimento, sugiro que 
não se analise artigo a artigo, todos tivemos a oportunidade de verificar as alterações uma vez que estão 
a vermelho e a azul, e se houver propostas de alteração a esta discutiremos uma a uma, votamo-las e 
depois, após essas alterações, votaremos o documento final. 
Informou que tinha sido entregue na Mesa uma proposta de emenda apresentada pela CDU e perguntou 
se existia mais alguma. 
Por não existirem mais propostas solicitou à CDU que apresentasse a sua proposta de alteração. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Em primeiro lugar quis deixar um registo por parte da bancada da CDU pela forma como este trabalho 
prosseguiu, em termos da discussão séria, aberta, com pontos de vista, naturalmente, diferentes nalguns 
aspetos e noutros muito consensuais, mas foi possível chegarem a esta fase e com um documento que 
reuniu o consenso dos representantes das várias bancadas. 
No entanto, numa leitura posterior e um pouco mais atenta da proposta, e daí a proposta de emenda da 
CDU que é apresentada à alínea a) do ponto nove do artigo vinte e dois proposto, que é “Comissões e 
grupos de trabalho”, verificaram dois aspetos. Um acabou também por ser referenciado numa troca de 
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mails que os representantes dos partidos fizeram entre si, até a propósito de uma proposta que havia de 
recomendações. 
O outro aspeto é na alínea a) em que propõem que se retire “A participação do Presidente da Câmara, 
vereadores, dirigentes municipais, funcionários, entidades e cidadãos que possuam informação…” e se 
coloque “A participação do Presidente da Câmara, vereadores, entidades e cidadãos que possuam 
informação de interesse para a matéria em análise e cuja participação seja considerada relevante para o 
desenvolvimento dos respetivos trabalhos”. Tudo o resto permanece igual. 
Pode parecer uma questão de detalhe, porque nos trabalhos das comissões e sempre que a Câmara 
Municipal assim o entender, e já aconteceu até aqui nalgumas assembleias, a apresentação de 
documentos ser feita por parte de técnicos e dirigentes da Câmara Municipal, no entanto, e tendo em 
conta que em termos de instituição e em termos hierárquicos, de facto, o Presidente da Câmara é a 
entidade que decide, ou o respetivo vereador do pelouro, acharam ser de retirar essa referência e daí esta 
proposta de emenda. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta de emenda a votação. 
 
 
Submetida a votação a proposta de emenda da CDU foi aprovada por unanimidade com trinta votos a 
favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Não havendo mais propostas de emenda perguntou se, em relação ao projeto de regimento, algum 
membro da Comissão pretendia intervir. 
 
Sra. Eurídice Pereira do PS 
O Grupo Municipal do Partido Socialista quer congratular-se com o resultado final deste documento que, 
na essência, e foi isto que procuraram fazer ao apresentar uma bateria considerável de propostas para 
este debate, procurou e conseguiu, do seu ponto de vista, corresponder a cinco aspetos fundamentais, 
quer na precisão de conceitos e procedimentos, que está diferente, quer na clarificação de regras de 
representatividade, que pensa que melhoraram substancialmente, quer na especificação de regras de 
funcionamento e de organização, e aqui há, indiscutivelmente, um saldo qualitativo muito grande que vai 
desde aquilo que, no fundo, acabaram por implementar, já neste mandato, com a aplicação do método de 
hondt à representatividade das bancadas nas comissões mas também à criação deste “órgão” que, no 
fundo, junta os representantes dos diferentes grupos municipais que passam a ter a possibilidade de, em 
nome dos seus grupos, realizar um conjunto de poderes, nomeadamente, o de marcar ou de decidir, em 
consenso, sessões da Assembleia Municipal temáticas o que é, como disse, um salto qualitativo muito 
considerável. 
Há também um quarto aspeto que foi o reforço da participação do órgão com abordagens temáticas e de 
contacto com o território e com os munícipes, isto com a clarificação da possibilidade, em circunstâncias 
que os representantes dos grupos municipais definirem, poderem fazer reuniões descentralizadas, e diria 
que o aspeto, também importante mas menos relevante, mas que, de qualquer maneira, foi seletivo, foi o 
transporte de questões legais que consideraram relevantes para o regimento por forma a ser mais 
facilitador aos membros poderem saber as regras com que se têm de orientar, pelo que lhes parece um 
trabalho final interessante. 
Houve algumas coisas que, na divergência de opinião, perderam. Uma delas teve a ver com a possibilidade 
de as declarações de voto poderem vir a ser apresentadas por escrito em momento posterior ao final da 
reunião, porque entendem que no exercício prático da reunião, se tiverem a necessidade de fazer uma 
declaração de voto escrita e mais elaborada, como já chegou a fazer aqui distraindo-se da discussão do 
plenário, é muito difícil fazê-lo. Não foi possível, ficou na mesma até ao final da reunião, ainda que tenham 
sempre a esperança que isso ainda venha a ser possível. 
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De qualquer maneira, houve matérias em que não se tocou, os próprios não fizeram sugestões porque 
precisam de um pouco mais de tempo para perceberem se perante a dinâmica que entretanto, for sendo 
encontrada, a resposta do regimento é suficiente ou não, e está a falar de como o “uso da palavra” é 
usado. A qualquer tempo, como é óbvio, podem, se vierem a sentir necessidade, apresentar propostas 
sobre este assunto. 
Há uma situação em que admite que possa haver também a necessidade de ser revisitada, e o exemplo 
de um dos pontos no período anterior à ordem do dia assim o ditou, que tem a ver com o tipo de votações, 
que é a história das propostas de alteração, mas o tempo dirá quanto à necessidade de poderem afinar 
mais um ou outro aspeto. 
Acha que a Assembleia está de parabéns pelo resultado que conseguiu com este documento que é, do 
seu ponto de vista, um documento bastante melhor, não são só questões de pormenor, é um documento 
bastante melhor do que o anterior e o Grupo Municipal do Partido Socialista orgulha-se de ter contribuído 
fortemente para que assim fosse. 
 
Sr. Luis Morgado 
Em primeiro lugar, quis dizer que gostou de participar neste grupo de trabalho, nomeadamente, perante 
as questões que foram abordadas. 
Houve pessoas que, naturalmente, se destacaram, e aqui contaram com a experiência, nomeadamente, 
do Presidente da Assembleia e também com o conhecimento, até por questões de ordem profissional, da 
deputada Eurídice Pereira. 
As poucas propostas que o Bloco de Esquerda levou acabaram por ser aceites porque eram diluídas e, 
nomeadamente, porque se tratavam de questões que estavam no CPA. 
Foi um trabalho profícuo mas agora, é claro, este documento vai ser confrontado com a realidade, a 
realidade do funcionamento da assembleia e é aqui que ele vai ser experimentado. 
Desejam que muito do que aqui está não se perca em retórica, mas isso cuidarão no futuro, em futuras 
revisões e balanços que aqui façam e, repetindo, acham que foi um bom trabalho desta Assembleia. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta final a votação. 
 
 
Submetida a votação a proposta foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
4 – Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2018 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
12/09/2018: 
 
“O atual modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços, nestes termos foi em 
reunião realizada em 18 de dezembro de 2017, deliberado pelo executivo Camarário, aprovar a proposta 
de mapa de pessoal para o ano de 2018, posteriormente aprovada em sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 28 de dezembro de 2017. 
Atualmente a Divisão de Cultura e o Gabinete de Informação e Relações Publicas, em resultado de motivos 
que se prendem com baixa medicas prolongadas e situações a aguardar mobilidade para outros serviços 
da Administração Publica, manifestam um problema de falta de efetivos ao nível da Carreira Técnica 
Superior, que urge colmatar.  
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Assim, de forma a garantir em permanência o bom funcionamento das unidades orgânicas referidas, 
propõe-se a criação de mais 1 lugar de Técnico Superior/Ciências da Comunicação e Cultura, e 1 lugar de 
Técnico Superior/Animação Sociocultural, a incluir no Mapa de Pessoal de 2018. 
Nestes termos, submeto a presente proposta de alteração ao mapa de pessoal a aprovação da Câmara 
Municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 
do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta tem uma razão fácil de explicar. Estão confrontados com ausências, temporária num caso e 
permanente noutro, de técnicos que, neste momento, não têm substituto nos quadros do pessoal. É do 
conhecimento de todos que os quadros são limitados e não têm abundância de técnicos superiores em 
algumas áreas que permita colmatar saídas como as que estão aqui em causa. 
Trata-se do Gabinete de Informação e Relações Públicas e do facto de as únicas duas jornalistas, 
licenciadas em Ciências da Comunicação e Cultura, estarem ausentes, uma temporariamente mas que se 
prolongará por cerca de um ano, porque se deve a uma gravidez que ficou em baixa médica desde metade 
do tempo e depois seguir-se-á o período de parentalidade e as férias, e a outra por motivos de ordem 
pessoal, que aguarda a qualquer momento, a obtenção de uma transferência para outro município. 
Portanto, a qualquer momento ficarão sem a única técnica que, neste momento, têm e a abertura visa 
permitir que, o mais rapidamente possível, também pela forma de mobilidade de um outro município ou 
serviço público, possam colmatar estas ausências. 
Situação idêntica se passa no que se refere à técnica de animação cultural porque também tiveram uma 
saída, para já apenas por um ano mas que, provavelmente, será definitiva e por isso precisam encontrar 
um substituto e a abertura de um lugar visa exatamente, poderem acolher por mobilidade, um técnico com 
vinculo à administração pública que possa colmatar, rapidamente, esta carência. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter nenhum pedido de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a votação a proposta da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade com trinta e um votos 
a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN. 
 
 
5– Apreciação da Atividade Municipal 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Como introdução só quis fazer três referências. Por um lado, uma referência para realçar algo que já vem 
sendo habitual, e que irá continuar nos próximos anos, que é o facto de o período do verão ser aquele em 
que o município investe fortemente na requalificação dos equipamentos escolares, e este ano tiveram 
mais duas intervenções de grande monta na escola básica do primeiro ciclo número dois da Moita e na 
escola básica do primeiro ciclo número um no Vale da Amoreira. Num caso, com a substituição integral da 
cobertura e a sua reabilitação, noutro caso, com a reabilitação dos espaços exteriores, para além de alguns 
pequenos arranjos que também foram feitos nesta escola. 
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A relevância é pelo facto de ser um processo que tem vários anos, com um investimento contínuo na 
qualidade dos equipamentos escolares, que ainda não está concluído mas que continua a ser uma aposta 
e que continua a merecer um esforço financeiro significativo, neste caso também com comparticipação 
através dos fundos comunitários mas, como se sabe, na Área Metropolitana de Lisboa as comparticipações 
são de apenas cinquenta por cento, portanto, o resto é esforço municipal. 
A segunda nota tem a ver com a questão do aeroporto e da marcha, porque isso foi aqui referido, para dar 
conta que não houve, em momento algum, da parte do Governo, qualquer contacto com o Município da 
Moita sobre esta matéria. Curiosamente, o único contacto que houve sobre esta matéria ocorreu há cerca 
de três anos por um administrador da ANA Aeroportos que o convidou para um encontro na sede desta 
empresa para falarem sobre as intenções da ANA de instalar um aeroporto complementar no Montijo. Da 
parte do Governo não houve uma palavra sobre esta matéria. 
Quis dizer que as posições que tem assumido assume porque entende que tem, e qualquer português tem, 
fundamentos, conhecimento, literatura publicada e estudos feitos mais do que suficientes para perceber 
o que é que está em causa. Desde logo, os estudos que foram feitos indicaram a opção do Campo de Tiro 
de Alcochete como a melhor solução, estudos feitos com grande seriedade, com grande profundidade, 
concluídos em dois mil e oito e que avaliaram as diversas alternativas, incluindo as alternativas Portela 
mais um, nas quais se insere o Montijo, não sendo a única. Face a esta avaliação, efetivamente, uma 
avaliação estratégica porque comparava opções, comparava situações, e as conclusões desses estudos 
foram tão claras que o Governo, à época, curiosamente, liderado pelo Partido Socialista, não teve dúvidas 
em aceitar essa fundamentação e entender que a solução que o país precisava era a construção de um 
novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro. 
Menos de uma década passada tudo isto parece ter-se invertido, o que era bom já não é e aquilo que, para 
si, está claro é que esta opção não serve o país, é uma opção comprovadamente limitada, uma opção que 
não tem capacidade para responder por mais do que duas décadas às necessidades de crescimento do 
transporte aéreo, que também está, amplamente, demonstrada e tem ainda uma agravante que para os 
autarcas do Concelho da Moita deve, naturalmente, ser ainda mais preocupante, porque tem impactos 
diretos, irreversíveis e muito profundos sobre o bem-estar de uma parte significativa da nossa população, 
e essa matéria não lhes pode passar ao lado, nem se podem, na sua opinião, refugiar em “vamos esperar 
para ver o que é que eles dizem”, nem “vamos esperar para ver o estudo de impacto ambiental”. 
Não há estudo de impacto ambiental que altere o ruído que um avião faz ao sobrevoar a baixa altitude 
numa zona habitacional, não há estudo de impacto ambiental que vá alterar isso, e essa é uma realidade 
em que basta passar uma hora no Campo Grande em Lisboa para se perceber o que é que significa, não 
é preciso mais do que isso. Portanto, para si é muito claro qual a posição que deve ter, não só como 
cidadão mas como Presidente da Câmara da Moita relativamente a esta opção e por isso tem participado 
em tudo o que é ação em defesa da construção do novo aeroporto em Alcochete e contra a construção do 
terminal na Base Aérea do Montijo. 
A outra questão que quis abordar nesta introdução prende-se com o balanço das Festas da Moita, que são 
um evento de grande dimensão, de grande significado e de grande impacto no nosso concelho e, tendo 
terminado há pouco mais de duas semanas, importa dar nota que as festas foram, nas suas mais diversas 
vertentes, umas festas bem-sucedidas em tudo o que é critério de avaliação que se possa usar para avaliar 
o que estas festas foram. 
É evidente que as festas foram marcadas pelo crime que aqui ocorreu e pela morte trágica de uma jovem. 
É triste, mas também é compreensível que aquilo que vai ficar na memória daqui por uns anos é esse 
incidente, esse crime, e não o resto, mas são pessoas responsáveis, são autarcas no concelho da Moita e 
não podem olhar só para o crime e esquecer tudo o resto que aconteceu nestes dez dias, e tudo o resto 
que aconteceu foi positivo. 
Foi uma festa com um programa que se revelou bastante equilibrado, e esta revelação faz-se pela 
presença acentuada de visitantes todas as noites, porque não se sentiu tanto, como noutros anos, a 
quebra de visitantes naqueles três dias mais difíceis da semana, a terça, a quarta e a quinta-feira, embora, 
haja sempre uma quebra nesses dias porque a afluência não é tanta como nos fins de semana mas, ainda 
assim, nessas noites tiveram os espetáculos repletos e, aliás, a maior enchente acabou por ser mesmo no 
espetáculo de quarta-feira. 
Tiveram os diversos espaços da feira, os diversos eventos, a Noite do Fragateiro, o Cais Vivo, o xadrez e a 
tarde infantil, os bailes no jardim Conde Ferreira, sempre repletos de gente, com muita participação, com 
muita alegria e com muita tranquilidade. As pessoas vêm à Moita, os da Moita e os de fora da Moita, 
passeiam, trazem as famílias, trazem os filhos e nada de mal acontece a ninguém. É evidente que há 
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incidentes e é evidente que existem práticas em que a GNR tem que intervir, nomeadamente, pelo relatório 
que a GNR apresentou quanto ao número de armas brancas apreendidas e quanto ao número de 
estupefacientes apreendidos, que são reveladores de uma realidade que está presente e que não vale a 
pena procurar esconder ou esquecer, mas não é isso que marca as festas nem é isso que marca estas 
festas. 
Do ponto de vista da Feira Taurina e, em particular, das largadas, porque é aquela que é da sua 
responsabilidade, também foi um ano bastante tranquilo, sem ocorrências infelizes, como nalguns anos 
acontece, de vítimas graves. Este ano não houve vítimas graves. Houve aquela infelicidade que aconteceu 
a um touro que, aparentemente, quebrou a coluna por um impacto mais forte numa trave de madeira e 
em relação ao outro touro, que acabou por falecer nos curros, são absolutamente falsos os “comentários 
dos comentários dos comentários” que dizem que o touro foi morto à paulada. Não só isso é absurdo, 
imaginar que se mata um touro à paulada, como, para além do mais, é falso. Objetivamente, é pura e 
simplesmente mentira e é pena que haja quem, nessa tentação irresistível de fazer “comentários dos 
comentários dos comentários” nas redes sociais, acabe por ir atrás destas coisas. 
Em relação à Festa, como sempre, já fizeram um balanço com a GNR, estão a fazer o balanço com a própria 
Comissão de Festas e com as demais entidades envolvidas, como sempre tirarão lições daquilo que 
aconteceu este ano e procurarão para o ano dar respostas melhores aos problemas que são detetados, 
Tem sido assim todos os anos. Há um trabalho muito apurado e muito minucioso de preparação das festas 
com as forças de segurança, naturalmente, com os serviços municipais, com todos os envolvidos nas 
festas, para procurar minimizar focos de problemas, para procurar dar as melhores respostas, para criar 
as melhores condições possíveis para que os milhares de visitantes saiam daqui agradados e possam 
voltar no ano seguinte o que, aliás, acontece. 
Acontece em toda a festa e acontece, em particular, na Tarde do Fogareiro que é um momento de grande 
dimensão, que assumiu dimensões que, se calhar, há uma década atrás ninguém imaginava que viesse a 
assumir. A verdade, sem negar que tem que haver preocupações em relação a um evento que junta tanta 
gente num espaço concentrado e que tem que haver atenção às medidas de segurança, é que essa 
atenção é dada e o resultado é que a Tarde do Fogareiro este ano decorreu sem incidentes, sem que 
houvesse distúrbios que pusessem em causa a presença das pessoas, sem que houvesse algo de grave a 
registar, o que se deve, em primeiro lugar, ao comportamento das pessoas, e ainda bem que os 
comportamentos foram neste sentido e não noutro, mas deve-se, naturalmente, à presença muito intensa 
e muito forte da GNR. 
Aliás, a GNR merece um reparo positivo porque tem, durante todo o período das festas, uma atividade 
muito pró-ativa e muito ativa, no sentido não só de prevenir como também de atuar rapidamente onde 
quer que possam surgir problemas e, no caso da Tarde do Fogareiro, isso é visível. Há uma presença 
permanente da GNR não só com o “músculo” que está sempre aqui em baixo pronto a atuar mas com a 
presença regular dos militares que circulam permanentemente no recinto da avenida, que andam abaixo, 
andam acima e que com a sua presença não só controlam como dissuadem comportamentos mais 
danosos. 
Por último, e sobre as festas, não pode deixar de fazer uma referência ao trabalho da comissão 
organizadora das festas, porque são pessoas que fazem o trabalho de forma absolutamente voluntária por 
nenhum outro motivo que não seja o amor à sua terra e às festas da Moita, que se dispõem a dar muitas 
horas de trabalho, a passar por bastantes chatices, e por isso pensa que merecem o agradecimento de 
todos os moitenses e de todos os autarcas da Moita. Naturalmente, também aos trabalhadores da Câmara, 
ainda que seja evidente que estes estão a trabalhar, porque a forma como estes trabalhadores se 
empenham e se dedicam a este trabalho merece realce e porque, como se costumava dizer nos louvores 
do serviço militar, foram além daquilo que lhes é exigido, e também os nossos trabalhadores, no período 
das festas da Moita, vão além daquilo que lhes é exigido e são um elemento fundamental para que tudo 
corra bem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão intervieram os seguintes membros: 
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Sr. Humberto Rosa do PS 
Relativamente à proposta de adjudicação dos trabalhos na Rua 1º de Maio na Baixa da Banheira gostavam 
de perceber porque é que a proposta não foi adjudicada, qual o impacto financeiro que ela vai ter, ou já 
teve, e o impacto relacionado com o atraso da adjudicação e, consequentemente, da execução da obra. 
 
Sr. Pedro Mateus do PS 
Sabendo que até ao final do próximo ano todas as autoridades de transportes, a Área Metropolitana de 
Lisboa, autarquias e comunidades intermunicipais têm, obrigatoriamente, que contratualizar os serviços 
de transportes públicos, gostariam de saber a posição do município e como está a ser preparada a sua 
participação neste assunto. 
Mais questionou se a Câmara não deveria promover um debate sobre este tema da mobilidade e se está 
a equacionar a possibilidade de solicitar o agendamento de uma Assembleia Municipal para apresentar a 
visão do município neste assunto. 
 
Sr. João Figueiredo da CDU 
Perante a constatação de que o terreno para onde estava prevista a construção do centro de saúde está 
expectante há muitos anos, há décadas, e é conhecido que, desde há muito tempo, tem sido 
estacionamento de viaturas pesadas, com todos os incómodos que daí decorrem, sendo que, nos últimos 
dias, tem ouvido, pessoalmente e nas redes sociais, algumas queixas mais constantes sobre este assunto, 
gostaria de saber o que é que está previsto a médio prazo, já que no curto acredita que não seja possível 
fazer muita coisa. 
A outra questão que tem para colocar, e que já aqui foi aventada noutras sessões, é sobre o protocolo 
existente entre a União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, a Câmara Municipal da 
Moita e o Agrupamento de Escuteiros da Baixa da Banheira para a cedência do terreno, para saber em 
que ponto é que está porque ouviu dizer que há uma alteração nos planos dos escuteiros. 
 
Sra. Antonieta Mendonça do PS 
Considerando que foi aprovado em Assembleia Municipal a cedência do Palacete da Quinta da Fonte da 
Parta à Fundação Santa Rafaela, e tendo a parte interessada entregue nos serviços competentes desta 
Câmara Municipal toda a documentação necessária à assinatura da respetiva escritura de cedência, que 
o estado de decadência e degradação do edifício, sobretudo após o incêndio que veio agravar ainda mais 
o já avançado grau de destruição, que o aproximar da estação das chuvas que se prevê que venha a 
acontecer nos próximos meses possa pôr definitivamente em causa a recuperação do edifício, que o atraso 
na urgência da montagem de uma cobertura provisória que proteja das intempéries o que ainda possa ser 
aproveitável no corpo do edifício talvez já não permita evitar uma degradação total, que o agravamento do 
custo das obras de recuperação, devido à demora decorrente de todo o processo burocrático, possa vir a 
inviabilizar o projeto de recuperação do edifício em termos orçamentais, perguntam para quando está 
prevista a marcação de uma data para a assinatura da referida escritura por forma a agilizar todo o 
processo e facilitar, ou possibilitar, o início das obras de recuperação. 
Referindo-se à Quinta do Mião disse que a lei número dezasseis de vinte e três de agosto estabelece um 
período transitório de dois anos para adaptação, o qual terminou no passado dia vinte e três de setembro, 
pelo que, a partir desta data, o seu articulado se encontra em vigor, que o Centro Intermunicipal de Recolha 
de Animais Errantes Quinta do Mião foi criado concomitantemente com a publicação do referido diploma, 
tendo por objetivo servir os municípios do Barreiro e Moita, que a área total dos dois municípios soma mais 
de noventa quilómetros quadrados para cerca de cinquenta mil habitantes e que o canil da Quinta do Mião 
foi dotado de apenas trinta e três boxes, que estão superlotadas, o que é um número manifestamente 
insuficiente para uma população crescente de animais errantes, os eleitos do Partido Socialista solicitam 
esclarecimentos sobre as medidas que o município da Moita prevê, e está disposto a levar cabo, no sentido 
de disponibilizar os instrumentos necessários para pôr em prática as disposições da legislação em vigor 
desde o dia vinte e três deste mês de setembro. 
 
Sr. João Palma do PS 
Porque têm um conjunto de problemas de falta de iluminação em vários pontos do concelho, 
nomeadamente, ao longo da rede viária, o que é particularmente problemático por se colocarem questões 
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de segurança rodoviária e porque têm a questão de falta de iluminação em certos períodos, início da noite 
e início do dia, perguntou como é que a Câmara prevê agir sobre estas matérias. 
 
Sr. João Faim da CDU 
Perdoem-lhe a insistência, apesar do Sr. Presidente da Câmara também já ter referido a questão das festas 
da Moita e o destaque feito a todo o trabalho e a toda a organização das festas porque, naturalmente, e 
nunca é demais repetir, todos lamentam os acontecimentos trágicos que se verificaram com a morte da 
jovem e com o crime que ocorreu, mas não podem deixar de assinalar e de reconhecer o grande trabalho 
que foi efetuado na organização das festas, também pelas autarquias, o M unicípioe a Junta de Freguesia 
da Moita, os seus trabalhadores, a Comissão de Festas, já aqui falada e com toda a justiça, e também as 
forças de segurança e os bombeiros. De facto, as festas da Moita são, reconhecidamente, as maiores 
festas do concelho e também é motivo de orgulho para todos que as Festas em Honra de Nossa Senhora 
da Boa Viagem sejam, provavelmente, as maiores festas populares a sul do Tejo. 
Relativamente à obra da ciclovia, ou da ecopista, na Rua dos Marítimos, questionou se a pintura já está 
concluída. Na verdade, contrariamente áquilo que alguns, que o lembram daquelas figuras dos Marretas 
mas usando tecnologias modernas, quiseram fazer passar no facebook e instagram etc., tentando denegrir 
uma obra que hoje é reconhecida por toda a gente como uma grande obra, como uma grande obra da 
mobilidade sustentável. Todavia, relativamente à sua conclusão, porque já foi pintada uma parte no final 
da Rua dos Marítimos mas a pintura acaba ali, quer saber se ainda é para continuar ou não. 
Outra questão que quis colocar, e que mais do que uma questão é um alerta, prende-se com a antiga 
Estrada Nacional 11 que liga a Moita a Alhos Vedros e à Baixa da Banheira, concretamente, sobre duas 
situações que julga serem do conhecimento da Câmara mas que quis sublinhar aqui, que são as duas 
passadeiras que existem junto à rotunda do Matão e junto à rotunda da MercMoita porque estão 
insuficientemente iluminadas e porque, apesar dos limites de velocidade, existem duas faixas de rodagem 
para cada lado o que faz com que passem ali veículos a grande velocidade, e mesmo à noite é frequente 
ver pessoas a atravessar para irem ao supermercado e às lojas ali existentes. Não sabe se já houve ali um 
acidente trágico, espera que não, mas, de facto, é uma situação de grande perigosidade que urge medidas 
não só de contenção da velocidade que ali é praticada mas também de algum alerta e de alguma atenção 
que tem de ser colocada aos condutores porque, pura e simplesmente, em certas alturas, ou quando 
escurece, e agora com o inverno começa a escurecer mais cedo, o supermercado continua aberto e, de 
facto, é de arrepio algumas situações que ali ocorrem. 
Pediu que lhe permitissem também referir, lembrar, recordar e, naturalmente, agradecer, enquanto 
elemento da Assembleia, todo o trabalho, toda a informação que lhes é prestada, através do relatório da 
atividade municipal. Pensa que muitas das questões que aqui colocam e muito, ou tudo aquilo que se 
passa no dia-a-dia do município está aqui plasmado e, de facto, é um regalo ter acesso a toda esta 
informação, toda esta transparência, o que nunca é demais assinalar. 
 
Sra. Bárbara Dias do PS 
Relativamente à recomendação que o Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou no dia vinte e oito 
de dezembro do ano passado sobre a criação de um Plano Municipal para o Uso Eficiente da Água, 
gostariam de saber qual o ponto de situação e se o Plano vai ou não ser criado. 
Sobre as “Lojas pop-up” disse que sabem que foi aprovado em reunião a criação dessas lojas e gostariam 
de saber se já estão disponíveis as candidaturas, supondo que será por candidatura, ou para quando 
estarão disponíveis as candidaturas e as lojas. 
Quanto às viagens realizadas no varino “O Boa Viagem” constataram no folheto que está disponível no 
posto de turismo e na Câmara que as viagens para grupos organizados, ao contrário do que acontece, 
normalmente, noutros locais, saem mais caras do que um bilhete individual. Fizeram umas “contas de 
merceeiro” e se pretenderem utilizar o serviço para um grupo têm de pagar trezentos e quarenta e três 
euros e sessenta cêntimos e, se dividirem o valor total pelo número máximo de passageiros, que são 
quarenta e sete, dá um valor de sete euros e trinta e um cêntimos ao qual, supostamente, é acrescido a 
taxa de IVA em vigor, ou seja, fica cinquenta e oito cêntimos mais caro do que o bilhete normal mais o IVA. 
A razão da pergunta prende-se com o facto de, normalmente, noutros locais, quando é para grupos fazerem 
um desconto, bem como para crianças, ou seja, porque se tiver uma escola e quiser levar as crianças fica, 
obviamente, mais caro, daí que questionem se, para além deste diferencial de preços, as escolas e o 
movimento associativo têm desconto. 
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Sra. Carmen Lima do PS 
Na sequência da intervenção do Sr. Carlos Gonçalves reforçou a necessidade de uma rápida intervenção 
na ponte que liga a Rua Ville Plaisir à Estrada Nacional, visto que põe em causa a vida de quem por ali 
passa, nomeadamente, de pessoas portadoras de deficiência, cadeiras de rodas, carrinhos de bebé, uma 
vez que existe ali uma falha abrupta de passeio. Porque há pouco foi referido que o Sr. Presidente da 
Câmara tinha tomado providências no sentido de se reunir com o Instituto Nacional de Rodoviária, irão 
tentar providenciar o acesso a essa mesma correspondência para aferir a veracidade dos factos. 
A sua segunda questão também passa pelo ruído porque ainda não têm o aeroporto, nem sabem se ele 
irá para a frente ou não, no entanto, junto ao pavilhão da Escola Mouzinho da Silveira existe um parque 
improvisado de camiões de longo curso que perturbam, constantemente, a vida de quem por ali dorme, 
nomeadamente, de madrugada quando põem os camiões a funcionar. Neste caso perguntou se, por acaso, 
existe alguma intenção da Câmara em criar algum parque de estacionamento para este tipo de veículos. 
Relativamente a uma garrafa que foi posta à venda por quatro euros no Posto de Turismo da Moita, mas 
que não tem qualquer tipo de indicação do produto que contém, perguntou ao Sr. Presidente da Câmara 
se foram desenvolvidos todos os procedimentos legais para vender essa dita garrafa nas instalações 
camarárias. Quando ao rótulo, pretende saber se o Sr. Presidente da Câmara tem conhecimento se o 
mesmo cumpre os requisitos legais da Portaria número vinte e seis barra dois mil e dezassete de treze de 
janeiro, que estabelece, ao nível da União Europeia, as regras de rotulagem dos produtos do setor 
vitivinícola que visam estabelecer um quadro legal que tenha em conta os interesses legítimos dos 
consumidores e dos produtores. 
Já agora, e porque o Sr. Presidente da Câmara achou que poderia criar um rótulo sem cumprir a lei, 
pretende saber se o produto que essa mesma garrafa contém teve algum tipo de controlo de qualidade. 
 
Sra. Márcia Santos do PS 
Relativamente a esta garrafa que está à venda no Posto de Turismo que, não se percebendo qual é o 
conteúdo e não estando indicado o seu conteúdo no rótulo, gostava de alertar, porque a sua formação é 
nesta área, que existe o Código dos Impostos Especiais de Consumo que prevê que, para determinadas 
bebidas com teor alcoólico, é necessário que seja pago o imposto especial sobre o consumo quando é 
introduzido no consumo. Na medida em que não percebem bem qual é o conteúdo daquela garrafa, que 
não está indicado o teor alcoólico, que não está indicada a natureza da bebida, e isto é um alerta, se 
estiver em causa algum dos tipos de bebida indicados no Código dos Impostos Especiais de Consumo, é 
necessário que seja feito o pagamento dos impostos especiais de consumo e que seja posta uma 
estampilha, tal como acontece com o tabaco. 
Está a alertar porque, de facto, isto tem implicações, não para o comerciante mas para quem está a colocar 
no consumo porque, se for feito de forma irregular, o sujeito passivo do imposto é quem está a colocar no 
consumo que, neste caso, será a Câmara Municipal, e está a alertar porque se houver uma inspeção da 
Autoridade Tributária e verificarem esta situação haverá impostos em falta e todas as coimas previstas no 
Regime Geral de Infrações Tributárias serão vistas, certamente, pelos técnicos da Autoridade Tributária. 
Portanto, seria importante que o conteúdo da garrafa estivesse indicado, como já foi referido, por uma 
questão de informação aos consumidores e também por uma questão fiscal, porque existe o aspeto fiscal, 
que crê que conhecem no geral, aplicado a determinados produtos como, por exemplo, o tabaco e as 
bebidas alcoólicas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre a Rua 1º de Maio o único problema que ocorre da necessidade de repetir o concurso é um atraso 
de quatro semanas no procedimento, que estão a procurar compensar acelerando ao máximo possível o 
processo de avaliação das propostas e todo o processo subsequente até à adjudicação. Os custos não têm 
nada a ver com o facto de o concurso ser feito em agosto ou em setembro porque os preços decorrem da 
apresentação das propostas pelos empreiteiros e o prazo de execução da obra mantém-se. Portanto, irão 
iniciar a obra em dezembro e a previsão é que se prolongue por cerca de cinco meses e, sendo uma 
candidatura ao Portugal 2020, nada se altera pelo facto do primeiro concurso ter sido interrompido, porque 
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ele não chegou sequer ao fim, não chegou a haver abertura nem apresentação de propostas. O concurso 
foi interrompido, anulado e reiniciado porque houve da parte dos serviços uma falta de resposta atempada 
a uma questão colocada por um concorrente e isso punha em causa todo o procedimento, daí terem 
decidido reiniciá-lo. 
Sobre a matéria dos transportes, que julga que já aqui referiu, relativa ao novo regime jurídico dos 
transportes, aos concursos e à organização da rede, a mesma está a ser feita na Área Metropolitana de 
Lisboa, centralizadamente e em conjunto para os dezoitos municípios da região, portanto, é assim desde 
o início que estão a trabalhar, com uma série de questões que continuam ainda sem resposta final. Têm 
existido negociações intensas com o Governo relativamente a uma questão fundamental que é o 
financiamento do sistema e o que tem vindo a público vai dando conta da intenção de aproveitar esta 
oportunidade de, até ao final de dois mil e dezanove, todas as autorizações para a operação dos 
transportes terem de ser renovadas para alcançar este objetivo fundamental que, ao longo dos anos, teve 
muitas propostas, designadamente, do Partido Comunista Português na Assembleia da República, 
propostas para a revisão dos passes e do sistema de passes. 
Teve propostas ainda antes para incluir o concelho da Moita nas coroas do passe social e os partidos das 
sucessivas maiorias, mas onde estão sempre dois porque sem eles não há maioria, ou seja, PS e PSD, 
recusaram sempre, até hoje, não só integrar o concelho da Moita como rever o sistema de coroas que 
está, manifestamente, ultrapassado e que abrange, hoje em dia, uma pequena fração dos utentes de 
transportes públicos na Área Metropolitana. O que se pretende agora é um sistema de passe de custo 
baixo, o mais baixo que seja sustentável, que sirva, efetivamente, toda a Área Metropolitana e todos os 
meios de transporte nessa mesma Área Metropolitana. Naturalmente, isto tem implicações financeiras 
muito elevadas, e estão a falar de dezenas de milhões de euros que são necessários para sustentar esta 
modalidade. Existem alguns encaminhamentos, alguns avanços positivos, mas ainda não está tudo 
resolvido. 
De qualquer forma, e indo diretamente à questão, o concurso internacional que vai fazer a nova concessão 
vai ser lançado pela Área Metropolitana e ainda terão de decidir, porque fizeram uma decisão dessas mas 
limitada na sua abrangência quando se tratou, há um ano, da renovação temporária das licenças que a lei 
previa, de que as licenças existentes pudessem ser, temporariamente, renovadas até ao limite do final de 
dois mil e dezanove. Nessa altura, aprovaram, na Câmara e na Assembleia Municipal, uma delegação das 
suas competências municipais enquanto autoridade de transportes no Conselho Metropolitano, tal como 
fizeram os restantes municípios, à exceção de Cascais, porque agora o que está em causa é voltar a fazer 
o mesmo para o processo geral que vai ocorrer. 
Relativamente ao terreno para onde estava previsto o centro de saúde há uma intenção, que tem estado 
a ser preparada e que pensa que em breve poderá ser submetida à decisão dos órgãos municipais, 
eventualmente, não na totalidade porque o terreno tem alguns recortes, mas está a ser equacionada e 
bem delimitada a zona de cedência ao Cento de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira, que solicitou 
à Câmara a disponibilização de um terreno para a construção de um lar de idosos e o terreno apontado foi 
aquele, em função do centro de saúde ter passado cá para baixo e aquele terreno ter ficado disponível, 
daí que exista essa intenção e que, seguramente, durante o próximo ano será concretizada a cedência e 
depois os restantes trâmites. 
Sobre a questão dos escuteiros, a partir de uma determinada altura, a Câmara entrou em diálogo direto 
com o Agrupamento de Escuteiros da Baixa da Banheira no sentido de encontrar uma solução boa, a 
melhor possível, para as suas instalações e, nessa perspetiva, há uma solução que lhes foi proposta e que 
parece ser do agrado do próprio Agrupamento, que está a avaliar a implicações e as necessidades, mas 
que poderá, caso se venha a concretizar, e da parte da Câmara estão fortemente apostados em que se 
concretize, criar condições, efetivamente, excelentes para a atividade do Agrupamento de Escuteiros da 
Baixa da Banheira. 
Quanto ao Palacete da Fonte da Prata a escritura ocorrerá nas próximas semanas, uma vez que já está 
tudo tratado e falta só a notária marcar a data, que pensam que se não for para a próxima semana será 
para a outra. O atraso teve razões que se prendem com questões de propriedade e por ter sido necessário 
alterar a primeira cedência que tinha sido feita e que incidia, exclusivamente, no edifício e no logradouro 
do edifício, para uma cedência mais abrangente que pudesse permitir uma intervenção, como é 
necessário, na reabilitação do edifício. Acontece que os terrenos que estavam em causa não eram 
propriedade municipal e houve um processo que demorou mais do que aquilo que se antecipava, de 
negociação e de concretização, com o banco que era proprietário dos terrenos. Foi preciso esperar que 
tudo isto se concretizasse, que as escrituras fossem feitas, depois envolveram-se outros negócios que o 
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banco estava a desenvolver em simultâneo com outros interessados nos terrenos anexos e tudo isto levou 
a uma demora maior do que aquilo que, seguramente, todos desejavam, a Câmara e a Fundação. 
Também é verdade, e sobretudo desde o momento em que se concretizou a permuta e que a Câmara 
aprovou a cedência nas novas condições, que disseram à Fundação que, em qualquer altura, podiam 
iniciar a intervenção que entendessem, mesmo sem a escritura feita, se necessitassem, na base de uma 
declaração da Câmara dizendo que autorizava a intervenção, porque só falta mesmo concretizar, a 
deliberação está tomada e só falta mesmo a escritura. A Fundação fez apenas pequenas intervenções de 
limpeza do espaço e de tentar impedir a intrusão, também com a colaboração dos serviços municipais, 
mas pensam que uma vez concretizada e, efetivamente, registada esta cedência, entrada a Fundação na 
posse do edifício, irá ser rápida uma intervenção, pelo menos para, no imediato, suster a deterioração do 
edifício e poder permitir a sua reabilitação. 
Sobre a Quinta do Mião o município da Moita cumpre integralmente a legislação em vigor. Já a cumpria 
antes porque já há vários anos que não fazem abate de animais como forma de controlo populacional, os 
únicos animais eutanasiados são animais que estão em situação incurável, em que prolongar-lhes a vida 
seria apenas prolongar-lhes o sofrimento e, na base da decisão do veterinário municipal, esses animais 
são eutanasiados mas, como controle de população, há vários anos, há mais de uma década que não o 
fazem e continua a não ser feito, de resto cumprem integralmente a legislação em vigor. 
O equipamento da Quinta do Mião tem o mesmo problema de qualquer outro equipamento, tem uma 
capacidade limitada porque não há equipamentos ilimitados, não há nenhum que seja ilimitado. Poderá 
equacionar-se, em conjunto com a Câmara do Barreiro, num futuro que não está, neste momento, 
determinado, uma ampliação mas aquilo ainda só tem dois anos e não está equacionado fazer, neste 
momento, uma ampliação. 
No que concerne à iluminação pública há duas questões diferentes. Por um lado, estão num processo de 
renovação e substituição das tecnologias antigas pela tecnologia mais moderna, a tecnologia led. Este 
processo já levou, até agora, à substituição de cerca de vinte e cinco por cento da nossa rede, uma parte 
no âmbito do contrato com a EDP, de cerca de seiscentas luminárias, e as outras mil e quatrocentas no 
âmbito de uma candidatura que a Câmara Municipal fez a um programa de financiamento desta natureza, 
o PPEC (Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica), que comparticipa, neste caso, 
a fundo perdido, perto de quarenta por cento do investimento, e que já está praticamente concluído. 
Somadas perfazem os tais vinte e cinco por cento uma vez que a nossa rede total tem pouco mais de dez 
mil luminárias e estão a fazer os estudos económicos para poderem considerar uma solução que leve à 
substituição integral do resto da iluminação em vapor de sódio, portanto, do resto das lâmpadas que ainda 
existem. 
Existem, atualmente, disponíveis várias formas de fazer isso, sendo que há uma que seria sempre a melhor 
mas que não é possível, nem para nós nem para ninguém, que era ter o capital na mão e fazê-lo, mas 
existem formas e mecanismos financeiros, designadamente, programas de financiamento que estão 
criados na legislação para permitir que isto aconteça. Os municípios, um pouco por todo o país, estão a 
apostar nesta matéria, estão a começar a atuar desta forma e também vão por este caminho. Portanto, a 
solução financeira concreta não está ainda terminada, como disse, estão a fazer os estudos, mas a 
intenção é que, uma vez concretizada essa solução, a aplicação seja muito rápida e, no espaço de menos 
de um ano, poderem ter toda a iluminação pública do concelho em led, com a grande poupança que daí 
resulta em termos de custos de iluminação pública. 
A outra questão que é diferente tem a ver com o controle do acender e apagar da iluminação pública. 
Anteriormente, até há alguns anos atrás, este controle era feito pelas células fotoelétricas que tinham um 
funcionamento muito ineficiente, por motivos diversos, e qualquer alteração à sua sensibilidade ou à luz 
que nela incidia, fazia com que ou não acendesse ou não apagasse, ou seja, os problemas eram frequentes 
e eram muitos. O que a EDP fez há alguns anos foi a substituição quase integral, porque alguns setores 
acabaram, por motivos técnicos, por não ser abrangidos, mas a grande parte da rede, da nossa e do resto 
dos municípios, porque a EDP não atua diferente no município da Moita do que atua no resto do país, do 
sistema de comando pelos chamados relógios astronómicos, que são relógios que têm registada a hora 
do pôr e do nascer do sol todos os trezentos e sessenta e cinco dias do ano e que fazem acender a 
iluminação, ou apagar, em função dessa hora que lá está registada. 
A questão é que há uma diferença de tempo entre a hora do pôr-do-sol astronómico e a hora em que aquilo 
dispara porque, nalguns casos, acende vinte ou trinta minutos depois do pôr-do-sol porque segundo os 
entendidos na matéria ao pôr-do-sol não se segue, imediatamente, a escuridão, ou seja, o pôr-do-sol 
acontece e ainda há luz, há o chamado crepúsculo, que dura este tempo e este período, na opinião da 



   Página 35 de 36 

EDP, e na opinião deste comando, será o tempo adequado para que se torne necessária a luz ou que seja 
apagada de manhã quando, ainda não tendo nascido o sol, já começa a haver luz ambiente. 
A questão torna-se mais sensível nos períodos de inverno, nos períodos de grande nebulosidade onde, 
efetivamente, a luz atmosférica é menor. Durante o verão pouco se dá por isto porque o período entre ficar 
totalmente noite e a hora do pôr-do-sol coincide com o acendimento das luzes. Nas noites mais carregadas 
de inverno a situação é um bocadinho mais sentida mas, como disse, é o método que a EDP aplicou em 
toda a iluminação pública. 
Sobre a questão da ciclovia na Rua dos Marítimos, de facto, ainda falta concluir e sobre a questão das 
passadeiras estão a avaliar e, provavelmente, a solução deverá passar pela colocação de candeeiros 
específicos para iluminação das passadeiras como está, aliás, no início da subida do Alto de São Sebastião. 
Quanto à questão do uso eficiente da água estão, neste momento, a concluir a elaboração do Plano de 
Segurança da Água, que é um trabalho abrangente e também bastante necessário, porque se trata de 
aperfeiçoar todos os mecanismos de proteção da nossa rede pública e de adequar tudo isto às normas 
legais, com o acompanhamento da ERSAR e da AIA e com um trabalho que tem sido profundo nesta 
matéria. Quando este estiver concluído será tempo de pensar no próximo mas, neste momento, ainda não 
é esse tempo. 
Sobre a questão do varino disse que se comprar um bilhete de autocarro ou se alugar um autocarro paga 
muito mais por alugar o autocarro do que se comprar um bilhete, mas a explicação é simples. Quem aluga 
o barco aluga uma ocupação exclusiva do barco, até de maior duração do que têm, normalmente, os 
passeios com bilhete, e tem acesso, para aquele grupo, durante um determinado período, à exclusividade 
de um bem e entendem que isso deve ter um preço elevado, até porque sabem que há quem faça negócio 
com isso, no sentido em que alugam o barco e, por sua vez, vendem os bilhetes a grupos e fazem passeios 
organizados, porque já se aperceberam, através das redes sociais, de uma ou outra situação dessas que 
tentam que não se repitam mas também não têm forma de impedir. A venda do bilhete individual tem por 
objetivo proporcionar ao maior número possível de pessoas um passeio e uma experiência única, captar 
visitantes para a Moita e divulgar valorizar o nosso património. O aluguer é um usufruto exclusivo de um 
bem para um grupo que determina para onde é que vai, como é que vai, se para, se anda, se arranca, se 
come, se não come e, portanto, esse uso exclusivo deve ser bem pago porque está a usar um bem que é 
de todos nós para si próprio, pelo que não há razão nenhuma para não ser bem pago. 
As escolas não entram nisto porque existe um programa próprio para as crianças andarem no barco, o 
“Todos a Bordo”, e todos os meninos das nossas escolas têm oportunidade de andar no barco e não há 
pagamentos para isso. O movimento associativo paga tal como paga uma excursão que faça a outro sítio 
qualquer porque se o movimento associativo, por exemplo, fizer uma excursão ao castelo do Sabugal, 
aluga o autocarro, paga as viagens e organiza tudo, portanto, se fizer uma excursão para andar no barco 
também paga. Entendem que é justo que pague porque, neste caso, não estão a falar de nenhuma 
atividade nuclear de uma associação, porque as associações estão cá para fazer desporto e para fazer 
outras coisas, passear no barco não é uma atividade nuclear de uma associação que deva ter um subsídio 
especial. 
Sobre as questões colocadas pela Sra. Carmen Lima disse que convém que oiça bem o que diz porque 
senão faz interpretações erradas e o que disse foi que a Junta de Freguesia pediu as reuniões à 
Infraestruturas de Portugal. A Junta de Freguesia pediu e a Câmara acompanha a necessidade de fazer 
essa reunião e, certamente, irão participar nela mas foi a Junta de Freguesia que pediu, não foi o 
Presidente da Câmara nem ninguém da Câmara. Depois, a senhora aqui pode-lhes pedir quantas vezes 
quiser uma rápida intervenção, precisa é de perceber que quem faz ali intervenções não é a Câmara 
Municipal é a Infraestruturas de Portugal, porque aquilo é uma ponte sobre uma via-férrea com 
equipamentos específicos ligados à via-férrea e que só a Infraestruturas de Portugal ali pode intervir, não 
é a Câmara Municipal que o pode fazer. 
Porque a senhora perguntou se “por acaso” estavam a pensar fazer um estacionamento para camiões, 
“por acaso”, não vão porque entendem que esta questão do estacionamento para camiões é uma questão 
complexa. A haver um estacionamento para camiões devia ser pago porque transportar bens é uma 
atividade comercial e, portanto, não há razão para que os municipes da Moita, contribuintes da Moita, 
fizessem um estacionamento para os TIR’s pararem gratuitamente, mas isso não está equacionado. Esta 
é uma situação que tem de ser resolvida, em primeiro lugar, pelo cumprimento do código da estrada, pela 
vigilância das autoridades policiais dos locais de estacionamento e depois deviam ser as próprias 
companhias de transportes a encontrar solução para isto como qualquer empresa encontra soluções para 
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os seus próprios problemas, mas não têm de ser os munícipes, os contribuintes, a encontrar soluções para 
uma atividade comercial. 
Sobre as questões da garrafa, isto nem merece discussão. Isto é uma questão tão banal. Um brinde, uma 
recordação que se entendeu vender ali comprando o vinho engarrafado, porque a Câmara Municipal não 
engarrafou o vinho nem tem nada a ver com as restantes questões que se prendem com isto. Fez aquilo 
que é vulgar fazer-se atualmente, em muitas circunstâncias, portanto, um rótulo específico e pôs um 
pequeno número de garrafas ali, temporariamente. Acha que as quarenta pessoas que estão aqui têm 
problemas muito mais importantes no nosso concelho com que se preocupar do que transformar a garrafa 
que está à venda no Posto de Turismo num facto politico. 
Sobre as “Lojas pop-up” disse que o vereador Luis Nascimento está a preparar todo o processo, desde a 
divulgação às regras e a tudo o mais, e pensa-se que a um de dezembro vão ser publicadas as regras de 
admissão das candidaturas e a entrada em funcionamento das “Lojas pop-up”. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião, para produção imediata de efeitos, foi aprovada por unanimidade, 
com vinte e nove votos a favor, sendo quinze da CDU, nove do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um 
do PAN. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram uma hora e trinta e três minutos do dia 
vinte e nove de setembro de dois mil e dezoito. 
 
 

O Presidente 
 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em quatro compact disc de 
oitenta minutos, que faz parte integrante da mesma. 


