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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0006/XII/2019 

Sessão Ordinária de 27/09/2019 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, 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 nº04.19 – XII Mandato – sessão ordinária de 24.06.2019; 
2º - Substituição da cidadã indicada pelo Movimento Merecemos Mais para integrar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens da Moita; 
3º - Tema da Assembleia Municipal Jovem do Município da Moita para o ano letivo 2019/2020; 
4º - Eleição do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, ao Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses; 
5º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
-  António Augusto Jordão Chora foi substituído por Vitor Fernando Barros 
-  Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Carmen Sofia Pereira Lima 
-  Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, foi 

substituído pela Secretária daquele Órgão, Eli Andrea Matias Dias Barros Rodrigues 
 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas verificou-se a ausência de Francisco Jorge Santos Oliveira. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal Daniel Vaz Figueiredo e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Miguel Francisco Amoêdo 
Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que, a partir do dia de hoje, Maria de Fátima Coelho Dâmaso passará a exercer o seu mandato 
como independente em virtude de se ter desvinculado do PAN – Partido Animais Natureza. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
- Não houve intervenção do público presente. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida, informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Saudação “Dia Mundial do Professor”, apresentada pelo MM; 
B - Voto de Pesar pela morte do professor Jorge Leite, apresentada pelo BE; 
C - Saudação “À implantação da República”, apresentada pelo BE; 
D - Saudação “Implantação da República”, apresentada pela CDU; 
E - Saudação “Às Festas Populares do Concelho da Moita e às Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem”, apresentada pela CDU 
F - Moção “Contribuição para a redução dos efeitos das alterações climáticas”, apresentada pela CDU; 
G- Moção “40 Anos do Serviço Nacional de Saúde”, apresentada pela CDU. 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao MM que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
“Dia Mundial do Professor 
O Dia Mundial do Professor celebra-se anualmente no dia 5 de outubro. 
No dia 5 de outubro de 1966 realizou-se uma conferência intergovernamental para discutir a situação dos 
professores no mundo. Essa conferência foi organizada pela UNESCO em articulação com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Foi elaborada uma recomendação sobre o estatuto do professor que ainda 
é atual nos dias de hoje. 
A UNESCO, em 1994, proclamou o dia 5 de outubro como Dia Mundial do Professor e o principal objetivo 
foi o de chamar a atenção para o papel fundamental dos professores na sociedade. Esta data é 
comemorada em vários países do mundo. Em Portugal, por coincidir com a data da Implantação da 
República, a celebração deste dia acaba por não ter o protagonismo que merece. Este ano, o lema lançado 
pela UNESCO é “Rejuvenescer a profissão para garantir o futuro”. 
A Educação é o pilar de uma sociedade desenvolvida, e quem dedica a sua vida a melhorá-la merece o 
nosso respeito e a nossa admiração. O professor garante a transmissão do conhecimento científico assim 
como de valores culturais e de cidadania, de geração em geração. Podem evoluir as formas de acesso à 
informação, com o recurso às tecnologias diversificadas dos dias de hoje, mas nada pode substituir um 
bom professor. Um professor nunca poderá ser opcional, será sempre imprescindível. Os professores que 
abraçam a sua profissão com competência e entusiasmo deixam marcas importantes nos seus alunos. 
Em janeiro de 2019 foram publicados os resultados de um estudo em que se destaca que a profissão de 
professor é a terceira em que os Portugueses mais confiam, após os bombeiros e os médicos, mas que só 
1% dos inquiridos tem como objetivo profissional ser professor. Estes dados são preocupantes. A carreira 
de professor não é atrativa. 
Este ano, no dia 5 de outubro, o Dia Mundial do Professor também vai ser um dia de luta por melhores 
condições de trabalho e pela defesa dos seus direitos, estando agendada uma Manifestação Nacional de 
Professores. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida hoje, delibera saudar todos os professores de Portugal, em 
particular os professores do concelho da Moita, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. 
Propõe-se ainda a aprovação desta saudação em minuta, a sua publicação nos sítios online do Município 
e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, e às direções dos Agrupamentos de 
Escolas do concelho da Moita. 
Moita, 27 de setembro de 2019 
O Grupo Municipal Merecemos Mais” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
Acha esta iniciativa interessante, mas julga que em relação à “A Assembleia Municipal da Moita, reunida 
hoje, delibera saudar todos os professores de Portugal, em particular os professores do concelho da Moita, 
pelo seu trabalho, pela sua dedicação” se deveria afirmar que a Assembleia Municipal da Moita é solidária 
com os professores para a reposição de todos os seus direitos, porque faz lembrar aquela coisa do “podes 
levar porrada, mas és dedicado”. 
Os professores têm direito, como todos os trabalhadores, a que sejam repostos todos os seus direitos, 
pelo que acha que seria de bom tom, e ficaria melhor, a esta Assembleia, uma vez que reconhece o 
trabalho dos professores, e é verdade, não de todos porque alguns também “são mais reacionários que o 
Salazar”, como qualquer um dos presentes tem direito a essas “nuances”, reconhecer que eles têm direito 
porque o que se passa é que a alguns podem dar, como aos juízes, mas aos professores não reconhecem, 
aos operacionais das câmaras não reconhecem, e aqui ficaria bem “pela sua dedicação e pelo direito à 
reposição de todos os seus direitos.” 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
É sempre de saudar estas saudações a um profissional que é tão importante e tão reconhecido pela 
sociedade, mas também é importante dizer, porque estas coisas têm que ter algumas consequências, que 
o PPD-PSD e o CDS-PP, ao longo destes últimos quarenta anos, tiveram uma intervenção que contribuiu 
bastante para a carreira de professor não ser atrativa. 
Recentemente, nos últimos meses, não sabe se atrelado ao espírito da época de eleições, resolveram 
também juntar-se a esta luta, e são sempre bem-vindos a esta luta que é importante, mas tiveram a 
oportunidade, nos tempos da troika, de terem feito muito e terem contribuído muito para que a carreira 
dos professores fosse atrativa, portanto, é importante aqui, porque não é só de palavras bonitas que vivem, 
assumirem as responsabilidades e os contributos que tiveram nesta situação. 
 
Tomou a palavra Antonieta Mendonça do PS 
Paralelamente à questão levantada da atratividade da carreira de docente, e não vai repetir o que foi dito, 
no parágrafo anterior há umas afirmações que parecem estar em contradição, no entanto, concorda com 
as afirmações feitas na saudação. 
”Um professor nunca poderá ser opcional, será sempre imprescindível” e acrescentaria “nunca será 
excendentário”. “Os professores que abraçam a sua profissão com competência e entusiasmo deixam 
marcas importantes nos seus alunos” -  não pode estar mais de acordo com isso, no entanto, o Dr. Rui Rio 
afirmou recentemente na televisão que, feitas umas contas aritméticas, havia cinco mil professores a mais 
colocados no último concurso por haverem quarenta e tal mil alunos a menos, portanto evolução 
demográfica. Na verdade, essa afirmação foi contestada na medida em que foi dito que era uma 
oportunidade de diminuir o número de alunos por turma, tornando o ensino mais eficaz e proveitoso para 
os alunos, portanto, gostaria de ver qual será a posição dos proponentes relativamente a estas afirmações 
do Dr. Rui Rio. Se, efetivamente, há cinco mil professores a mais, havendo, portanto, professores 
excedentários ou se, efetivamente, esta diferença vai ser positiva para a prática docente. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, questionou os proponentes se pretendiam fazer qualquer 
alteração a fazer à moção. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Informou que não pretendiam fazer alterações. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida, submeteu a saudação a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma 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 independente 
 
 
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 de João Lobo, Presidente da Assembleia Municipal 
“Declaro que votei favoravelmente, em função do conteúdo do documento presente, a saudação ao Dia 
Mundial do Professor. Na consciência, tenho que a prática dos partidos proponentes, a nível nacional, é 
contraditória com tudo o que é afirmado. Saúdo e espero que sirva de exemplo a nível central.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra Vitor Barros do BE 
«Voto de Pesar 
No passado dia 24 de agosto faleceu Jorge Leite. Professor jubilado da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, deixou como uma das principais marcas da sua carreira académica a defesa da 
autonomia do direito do trabalho face a outras áreas do direito. Foi um dos impulsionadores, há mais de 
25 anos, da revista “Questões Laborais”. 
Para além do pensamento rigoroso nos temas de direito do trabalho, teve em toda a sua vida uma exemplar 
intervenção cívica, empenhando-se no combate à precarização dos vínculos laborais e às políticas de 
desvalorização económica e pessoal dos trabalhadores. 
“Só com condições dignas de trabalho, só com salários dignos se promove crescimento económico, o 
desenvolvimento humano” escreveu Jorge Leite. Através dos seus inúmeros escritos e também pelo seu 
exemplo de vida, deixou-nos um legado inestimável de coerência, de defesa dos direitos do trabalho, da 
justiça social e da dignidade da pessoa humana. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária em 27 de setembro de 2019, delibera: 
• Aprovar um voto de pesar pela morte de Jorge Leite, uma das maiores referências maior na luta pela 

dignificação do trabalho e pela justiça social. 
Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita» 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
Está inteiramente de acordo com a justeza deste voto de pesar, no entanto, e tendo em conta que 
pessoalmente conheceu a pessoa em questão, julga que ele não estaria de acordo com “a referência 
maior”, mas sim que ele estaria de acordo com “uma das maiores referências na luta pela dignificação do 
trabalho e pela justiça social”. 
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Por aquilo que conversou com ele e que conheceu, nunca se pôs como o maior, mas como um dos 
contribuintes maiores, pelo que sugeriu que a referência maior” fosse substituída por “uma das maiores 
referências”. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, questionou os proponentes se pretendiam fazer algum ajuste. 
Perante a sua aceitação, confirmou a alteração da frase em questão para “Aprovar um voto de pesar pela 
morte de Jorge Leite, uma das maiores referências maior na luta pela dignificação do trabalho e pela 
justiça social” e submeteu o voto de pesar a votação. 
 
 
Submetido o voto de pesar a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade com trinta votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente (em cujo texto 
inicialmente transcrito consta a alteração aceite). 
 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que, seguindo aquela que tem sido a metodologia, iriam tratar os documentos por temática, 
independentemente da sua ordem de entrega na Mesa, pelo que iriam apresentar os documentos C e G. 
Em seguida solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Carmen Mafra do BE 
“À Implantação da República 
Em Portugal, a República chegou a 5 de outubro de 1910, data em que o novo regime foi proclamado na 
varanda do Paço do Município em Lisboa, quando, entretanto, já tinha sido proclamada no dia anterior na 
Moita, onde foi hasteada a bandeira no edifício da Câmara logo que ouviram a senha que marcou o inicio 
das operações, o tiro de canhão do couraçado Adamastor fundeado no estuário do Tejo. 
A implantação da República foi o corolário dos movimentos de ideias e ativismos que se desenvolveram 
na sociedade desde a Revolução Liberal de 1820, cujo bicentenário se comemora no próximo ano, de 
onde se regista o mais antigo texto constitucional, o qual já referia os direitos e deveres de todos os 
cidadãos, os direitos humanos e assim a garantia da liberdade e da igualdade perante a lei, não 
reconhecendo qualquer prerrogativa ao clero e à nobreza. Foi um percurso de 90 anos num cenário onde 
quase sempre imperou o absolutismo de uma Monarquia fortemente aliada à Igreja, cuja atávica influência 
do clero retrógrado condenava o povo ao obscurantismo e as instituições à negação do progresso. 
Hoje o regime democrático e o texto constitucional são herdeiros legítimos de uma fibra republicana forjada 
na combustão de um ideário que se foi afirmando num percurso atribulado e doloroso, onde se cumpriu e 
incumpriu até retomar o poder em 25 de Abril, mantendo o corpus ideológico e património politico que 
atravessou todo o século XX e que no século XXI é identidade perene dos altos valores da República, a 
Liberdade e a Democracia. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida em 27 de setembro de 2019 delibera: 
1. Saudar todos os homens e mulheres que ao longo de anos lutaram por tão nobres ideais cujo nível 

civilizacional e parâmetros de vida atuais a eles devemos; 
2. Expressar a importância das comemorações do 5 de outubro de 1910, como momento de afirmação 

dos valores republicanos e democráticos. 
3. Recomendar à Câmara Municipal que em Orçamento para 2020 sejam contempladas iniciativas 

culturais envolvendo as escolas, comemorando-se o bicentenário da Revolução Liberal de 1820 e o 
inicio do constitucionalismo em Portugal. 

Os eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Moita“ 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em seguida solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento G. 
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Tomou a palavra João Miguel, Presidente da Junta de Freguesia da Moita 
“Implantação da República 
A Implantação da República, em 1910, é um marco importante da história da luta do povo português que 
importa assinalar. Este movimento contou com a ação de populares e de centenas de revolucionários civis 
o que permitiu derrotar uma monarquia que se curvava aos interesses de uma minoria, em clara 
desagregação e incapaz de dar resposta aos desafios do então século XX. 
A todos os que honraram o ideal republicano e por ele lutaram e morreram merecem o nosso respeito e 
memória. 
Na constituição de 1911 foram finalmente abolidos todos os privilégios existentes e criadas condições 
para que o mérito pessoal promovesse o acesso à educação e ao emprego contribuindo para diminuir as 
assimetrias entre ricos e pobres. 
A proclamação da Republica Portuguesa foi sem dúvida o primeiro grande marco da causa da Liberdade 
no Portugal do Século XX, apesar dos limites e das incapacidades no cumprimento dos mais puros ideais 
republicanos que se verificou nos anos seguintes. 
Os ideais republicanos aprisionados durante a ditadura fascista (1926/1974) permaneceram vivos na 
memória do Povo Português como ato de libertação e a comemoração do 5 de Outubro transformou-se em 
jornada de luta, inserida na torrente que abriu caminho à Revolução de Abril e que finalmente cumpriu 
objetivos libertadores que a revolução republicana não soube ou não pôde cumprir. 
A coragem e determinação das gentes da Moita há 109 anos, tornou possível a Implantação da República 
na nossa terra, um dia antes de ser proclamada em Portugal, dando por isso um contributo e alento 
suplementar e determinante aos revoltosos que em Lisboa se batiam a levar por diante a Revolução de 5 
de Outubro. Deste facto, orgulhamo-nos e reconhecemos aos nossos antepassados este ato heroico que 
viria a mudar a história e rumo de Portugal. 
Importa ainda sublinhar, nos dias de hoje, o papel do PCP no âmbito das Medidas Acordadas para a 
formação do atual Governo, ao propor a reposição do feriado no dia 5 de Outubro, retirado pelo anterior 
governo, repondo deste modo a memória e as condições para os trabalhadores e o povo português, e em 
particular os moitenses, assinalarem esta importante jornada de luta e relevante acontecimento da 
história de Portugal. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 27 de setembro de 2019, delibera: 
Saudar a Implantação da República e os valorosos moitenses que a implantaram na madrugada do dia 4 
de Outubro de 1910 na Moita. 
Os eleitos da CDU“ 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocados os documentos à discussão: 
 
Tomou a palavra Manuel Marques da CDU 
Está de acordo com o texto, no entanto, o terceiro ponto da saudação do Bloco de Esquerda fala 
“comemorando-se o bicentenário da Revolução Liberal de 1820 e o inicio do constitucionalismo em 
Portugal”, e ou é a república de 1910, ou é antes, ou é depois, pelo que acha que aqui ficaria bem ficarem-
se por 1910, porque a revolução de 1820 é uma revolução liberal em que houve algumas mudanças, mas 
não é, exatamente, aquilo que estão a comemorar a 5 de outubro. 
Há aqui um aspeto que convinha separar. Se querem falar de 1820 então devem preparar essa discussão. 
Em relação à implantação da República, uma revolução, como se sabe, burguesa, que pôs fim ao 
feudalismo, que deu norte, criou muitas aspirações, que deu escola e que fez tudo, e consideram isso 
como um ato importante de desenvolvimento social e politico do país, mas também houve muita porrada 
sobre os operários e os trabalhadores. No tempo da república entraram na primeira guerra mundial sem 
necessidade, mas deixando isso acha que era bom separar 1820 porque é outra história e podem contar 
essa história de outra maneira, pelo que ficava satisfeito com os “valores republicanos e democráticos”, 
porque 1820 não é exatamente a mesma coisa, é outra história. 
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Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
A revolução da república em 1910 foi uma revolução burguesa como já aqui foi dito, mas, por exemplo, a 
revolução de 1383 foi o quê? Na altura, alguém pensava criar uma revolução com o proletariado se se 
despoletavam ainda os primeiros operários artesãos em Lisboa, quando todo o país era marcado, 
naturalmente, pela estrutura feudalista? No entanto, foi uma revolução com um condimento e uma força 
popular que contribuiu que foi decisiva. 
Exta saudação teve, exatamente, o objetivo de referir o bicentenário do constitucionalismo em Portugal. 
É evidente que a Dona Carlota Joaquina impediu, com o senhor Cardeal, na altura, Carlos Menezes, que 
se efetivasse. Depois de D. João VI ter jurado aquela constituição, a verdade, porém, é que eles em 
conspiração, a Igreja e a rainha Dona Carlota Joaquina, exatamente, impediram que isto continuasse e 
foram noventa anos nesta luta, e aqui estava já, na altura, um desejo enorme de implantação da república. 
Isto levou, por exemplo, ao aparecimento da geração de setenta, no século dezanove, ao Cenáculo, às 
reuniões no casino, em que participou Eça de Queiroz, Soromenho, Antero de Quental, e aquilo acabou por 
ser proibido até pela própria igreja, um dos debates que se iriam fazer, com a intervenção da polícia na 
altura. É claro que todo este processo nascido em 1820 em que, por exemplo, uma das questões que se 
começaram a falar em Portugal quando na Inglaterra já existia há muitos anos foi o habeas corpus, que 
cá na legislação portuguesa não existia e foi em 1820 que isso ficou registado, mas depois foi retirado 
outra vez. Ora estas questões todas significam noventa anos de luta do povo português pelos ideais 
republicanos. 
Por exemplo, no Cenáculo, chegaram a cá estar a influência de Marx, a influência de Proudhon, neste 
processo todo destes anos todos. Mais ainda, neste Cenáculo e nas Conversas de Casino, numa das 
sessões, até foi aprovada uma saudação, por unanimidade, à Comuna de Paris quando ela decorria. Está 
a falar de pessoas como Oliveira Martins, Soromenho, Antero de Quental, Eça de Queiroz e mais uns 
quantos intelectuais à época que marcaram, e ainda hoje marcam, aliás, ainda hoje é muito importante 
ler alguns deles, é muito importante para se perceber a sociedade portuguesa, e o objeto desta saudação 
foi este mesmo. 
No ano passado o Bloco de Esquerda aprovou, e tem ideia que foi por unanimidade, uma moção do Partido 
Socialista que fazia referência, e muito bem, à recuperação do feriado do 5 de outubro, e este ano aparece 
aqui uma saudação que, exatamente, faz também a referência aos ganhos de recuperação desse feriado, 
mas aqui faz uma referência ao PCP, apesar de achar que o BE e o PS também o defenderam, mas são 
saudações distintas e esta tinha como objetivo exaltar outra coisa qualquer, a matéria do 
constitucionalismo, a importância dele, e toda uma época em que a europa estava afogada pela santa 
aliança do absolutismo e a dada altura, porque o Bonaparte já estava exilado, a única imagem que tinham 
de progressismo era, exatamente, de uma monarquia, a monarquia constitucional inglesa. 
É isto que se tem de suscitar e quando se está aqui a referir as escolas é muito importante que, nas 
escolas, se volte a falar de filosofia, que se ponha os putos a pensar, que se fale de história, que se fale 
dessas coisas todas, que se ponha as pessoas a pensar como é que era a realidade social há dois, três 
quatros, cinco séculos atrás. Por exemplo, nas questões climáticas, na idade média uma pessoa gastava 
menos quinhentas vezes energia que hoje, desarrumava menos quinhentas vezes energia do que hoje, e 
isso são tudo coisas interessantes, agora se “a malta anda a fazer leituras só pela rama e é essa a cultura 
que se dá, então tudo bem, cada um escreve o que escreve”. 
Esta saudação do Bloco de Esquerda era, exatamente, para exaltar estes valores e estas questões apenas 
e só isso, logo, não vão “desarrumar” nada deste texto e quem quiser aprovar que aprove. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção, submeteu as saudações a votação. 
 
Submetida a saudação do BE a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e nove votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um do CDS, um independente; uma abstenção do PSD. 
 
 
Submetida a saudação da CDU a votação foi a mesma 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 independente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra Carlos Dias da CDU 
“Às Festas Populares do Concelho da Moita, e às Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, 
realizadas com o apoio da Câmara Municipal da Moita e Juntas de Freguesia 
Sabe-se que as Festas e Romarias constituem, inevitavelmente uma ligação típica da cultura popular e 
tradicional do nosso povo. São estas, manifestações numerosas e diversificadas, que acontecem um 
pouco por todas as Freguesias do nosso Concelho, particularmente no decorrer dos meses de verão e, que 
fazem parte das memórias e tradições das nossas gentes, que lutam para manter a sua raiz cultural de 
séculos e que conferem uma identidade muito própria. 
São as Romarias essencialmente festas em honra de um Santo(a) Padroeiro(a), que incluem diferentes 
dimensões, que acabam por se complementar, sendo: a dimensão religiosa com todos os aspetos mais 
característicos, o cumprimento de promessas individuais, a Missa solene, a procissão e as Celebrações 
religiosas e Marítimas (em particular e com maior enfase na Vila da Moita com a tradicional bênção das 
embarcações tradicionais do Rio Tejo). Enquanto na dimensão profana, da qual, se destaca como 
contributo da feira, as características e indispensáveis barracas de venda de artigos variáveis, de “comes 
e bebes “, bem como as diversões musicais e bailaricos. É particularmente na Vila da Moita que sob a 
componente Rural e ligada ao Rio Tejo de há séculos, que se regista a principal manifestação da festa 
brava, em que o povo ocorre em grande número, proveniente de diversas regiões, para assistirem e 
participarem nas largadas de toiros e nas corridas. 
Assim, a bancada da CDU reconhece e expressa aqui nesta sessão de Assembleia Municipal o fantástico 
trabalho desenvolvido pelas Comissões de Festas, apoiadas pelo Município da Moita e juntas de Freguesia 
pela uma realização das Festas Populares no Concelho da Moita que uma vez mais obtiveram um sucesso 
ímpar, em particular às Festas da Moita, cujo mérito, é sobejamente reconhecido pelo povo em geral, pelo 
modo como recebe os visitantes nesta Vila e que a classificam como “Uma das melhores Festas 
Tradicionais Populares, a nível nacional”. 
Seriam necessários muito mais tempo para se poder descrever aqui, o que realmente sustentam os fatores 
diferenciadores que determinam as Festas da Vila da Moita e em geral as festas populares que envolvem 
todas as Freguesias do Concelho, das quais se destacam também as diversificadas componentes sociais 
e culturais que inserem as várias comunidades situadas nestas freguesias, em que cujo balanço dos 
resultados finais dão indicadores de sucessos realizados na concretização das Festas Populares locais, 
pelo que, ao terminarem as festividades locais, as organizações e o povo em geral, têm mais vontade em 
projetar a próxima festa no ano seguinte. 
É neste contexto que a bancada da CDU se dirige a esta Assembleia com o profundo reconhecimento e o 
enorme agradecimento por via desta saudação, pelo trabalho desenvolvido pelas comissões de festas e 
pelas autarquias do Concelho da Moita. 
Moita, 27 de Setembro de 2019” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Do que entende da estrutura deste documento, que tem o titulo de “saudação”, a Assembleia Municipal 
não está a tomar nenhuma posição e isto não parece ser uma saudação, mas sim uma declaração política 
da CDU, ou seja, a Assembleia Municipal não está a tomar nenhuma deliberação, portanto, sendo uma 
declaração politica não devia ser um documento para votação, mas sim uma declaração politica feita pela 
bancada da CDU, como está no texto “É neste contexto que a bancada da CDU…”, na altura própria do 
decorrer dos trabalhos. 
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Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Vão acompanhar a saudação da CDU, mas não podiam deixar de falar sobre as festas da Moita e dizer que 
fazem um balanço muito positivo, participam nestas festas, milhares de pessoas vêm a estas festas, a 
programação é bastante diversificada e a Comissão de Festas, com certeza, tem um trabalho imenso na 
organização, pelo que não podiam deixar de focar esse aspeto e vão acompanhar a saudação. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Só para explicar que o que a CDU está a fazer com esta saudação é trazê-la à Assembleia para que todos 
os acompanhem nesta saudação, e isso, no terceiro e no último parágrafo é perfeitamente percetível, 
porque no último até diz que “se dirige a esta Assembleia com o profundo reconhecimento e o enorme 
agradecimento”. 
Portanto, o PSD já se pronunciou como a indo acompanhar e o que esperam é que todos os outros os 
acompanhem, porque o trabalho é imenso, o reconhecimento ao concelho e às pessoas que fazem as 
festas, bem como às entidades que participam, também o deve ser e deve ser feito aqui em sede de 
Assembleia Municipal. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a saudação a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, quatro do PS, um do PSD, um do CDS; oito abstenções, sendo quatro do PS, três do BE, 
uma independente. 
 
 
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 de Márcia Santos do PS 
“É para reforçar o que já tinha dito em relação a este documento. De facto, isto não é uma saudação, mas 
como não sou contra o conteúdo do documento em si, votei a favor. Dizer que também a CDU já tinha 
apresentado aqui uma saudação, que era o documento G e claramente colocou uma deliberação neste 
documento, portanto, não percebo porque é que tem um critério para um e para outro. Tem que ter 
metodologia de trabalho na Assembleia em que estamos.” 
 
Declaração de Voto de João Soeiro do PS 
“Eu conheço as festas da Moita muito bem, tenho cinquenta e nove anos de idade, cinquenta e nove anos 
a conhecer as festas e sempre gostei das festas da Moita, como é óbvio, como qualquer cidadão moitense. 
No entanto, algumas alterações ocorridas nos últimos anos fizeram com que não apenas eu, mas muitos 
cidadãos desta terra, se tenham afastado um pouco das festas. 
Eu não posso aceitar de forma nenhuma que após as festas tenhamos que esperar que chova bem para 
que a minha terra esteja minimamente limpa, e foi só por isso que eu me abstive. Eu recuso-me a viver 
numa terra que fica nojenta, nojenta, após as festas, portanto, eu estou a cem por cento a favor das festas 
e sempre gostei delas, mas acho que devia haver uma politica diferente no que respeita ao pós-festa, ou 
seja, não vamos ficar à espera que chova torrencialmente para que as nossas ruas, aquilo por onde 
andamos, tenha a higiene. É só isso, portanto, quando se quer festas muito grandes há que criar condições 
para e penso que isso tem descurado. É aquilo que eu penso. É a minha opinião enquanto moitense e é 
aquilo que eu suponho que seja tido em consideração para o futuro. É só isto que eu tenho a dizer, nada 
mais.” 
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Declaração de Voto do BE proferia por Luis Morgado 
“Na nossa abstenção está, naturalmente, contida uma saudação às festas da Moita, pela sua 
grandiosidade e pelo sucesso que teve, simplesmente, não nos revemos em alguns itens deste documento 
e também pela sua estrutura e pela forma como finaliza. Ora, trata-se de uma posição única e exclusiva 
da CDU e que não deu hipóteses mesmo de partilhar.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Tomou a palavra João Apolónia da CDU 
«Contribuição para a redução dos efeitos das alterações climáticas 
Nos tempos atuais, na era da informação, os grandes temas são à escala global. Nunca anteriormente, as 
ações humanas tinham consequências ao nível do nosso planeta. Os níveis de poluição e das alterações 
climáticas, são um dos grandes desafios que enfrentamos. As suas consequências são notórias e podem 
ser catastróficas, caso não se altere o rumo seguido. O aumento da consciencialização da gravidade do 
problema, nomeadamente, nas gerações mais jovens, tem levado à reivindicação da necessidade de se 
implementarem medidas urgentes para diminuir as emissões de gases na atmosfera. Isto obriga a 
mudanças efetivas no atual sistema socioeconómico. 
A primeira das causas das alterações climáticas são as emissões de gases, com efeito de estufa. Mas, 
muitas outras contribuem para a agudização do problema, como sejam, o desflorestamento, a poluição 
hídrica, a agricultura intensiva, a produção de enormes quantidades de plásticos e outros produtos não 
biodegradáveis. 
Estamos perante um desafio que urge enfrentar e agir para que se adotem medidas sérias e consistentes, 
que permitam recuperar o equilíbrio ambiental, não passando por novas taxas ou impostos ditos “verdes” 
e que não acentuem a clivagem entre pobres e ricos. O nosso planeta e a proteção de todos os seres que 
nele vivem têm que estar acima dos interesses instalados num sistema de mercado que só se preocupa 
com o lucro. Há que travar negócios de milhões que são grandes fontes de poluição e incentivar o 
investimento em novas tecnologias limpas a custos sustentáveis. Há que dizer não à privatização da água 
e dos resíduos. 
Alguns partidos, como o Partido Ecologista “Os Verdes”, têm lutado, na Assembleia da República, bem 
como noutros fóruns, por medidas como a Lei Quadro das Águas, pela exploração e gestão pública da 
água; um Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água; a revisão da Convenção de Cooperação para a 
Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas; a defesa 
dos mares; o fomento do uso dos transportes públicos, nomeadamente, o ferroviário; a defesa da 
preservação da biodiversidade; reforçar os meios de fiscalização e inspeção ambiental em Portugal. A 
defesa do ambiente e o combate às alterações climáticas são uma missão que, tendo âmbito global, há 
que agir localmente. 
O município da Moita tem pugnado por políticas de defesa de solos, promoção de atividades económicas 
tradicionais e sustentáveis, educação ambiental, melhores práticas na área dos resíduos e da limpeza 
urbana, bem como manutenção de espaços verdes, pela substituição da luminária tradicional por 
lâmpadas LED. O município tem defendido, intransigentemente a água pública e combatido as perdas e o 
desperdício; e tem promovido o transporte público, tendo aderido e investido, nos novos passes 
metropolitanos a preços reduzidos. 
Além destas e outras medidas, o município participa, no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, na 
elaboração do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, que visa diagnosticar e 
responder aos novos desafios ambientais. 
Toda esta problemática ambiental exige, por parte da Administração Central, mais medidas e reforço de 
meios e uma intervenção mais focada no interesse público. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 27 de setembro de 2019, delibera: 
• Exigir o reforço dos meios do Estado para o desenvolvimento de uma verdadeira política de defesa da 

natureza, ao serviço das populações e do país; 
• Exigir o reforço do investimento em transportes públicos, a preços reduzidos, nomeadamente, 

ferroviário; 
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• Exigir a exploração e gestão pública da água, saneamento e resíduos; 
• Exigir a implementação de alternativas energéticas de âmbito público; 
• Exigir o investimento no desenvolvimento de alternativas aos combustíveis fósseis; 
• Exigir o reforço dos meios das autarquias, para que possam prosseguir e melhorar a sua intervenção 

relativamente às questões ambientais. 
Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU na Assembleia Municipal da Moita, 
Moita, 27 de setembro de 2019» 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Também subscreveu a moção, mas já agora, porque é justo, quis dizer que pessoalmente tem 
divergências, que não são de fundo, com o Partido Ecologista “Os Verdes”, há pelo menos quinze anos a 
respeito destas questões do ambiente, que agora estão na moda e toda a gente fala, e não se lembra de 
ver outras forças politicas a apresentarem estas questões há quinze anos a não ser o Partido Ecologista 
“Os Verdes”, e as questões que tem de divergência com o Partido Ecologista “Os Verdes” são normais, 
pelo que as vai passar a explicar. 
Por exemplo, no segundo parágrafo diz “A primeira das causas das alterações climáticas são as emissões 
de gases” e acompanha, mas diz que há outras que também podem igualmente ser, como as questões de 
proximidade ao sol, questões de inclinação do eixo da terra, ene coisas naturais, agora o que é verdade é 
que o homem influencia isto, e acha que deve dizer isto aqui porque há quinze anos que discute com 
membros do Partido Ecologista “Os Verdes” e não se lembra de ver os outros partidos trazerem estes 
assuntos à quinze anos, portanto justiça seja feita. 
E depois, outra questão que também lhe parece importante é que para além do Partido Ecologista “Os 
Verdes” apresentar medidas concretas, que é o que alguns fazem, o Partido Ecologista “Os Verdes” faz a 
apresentação das medidas concretas num pacote que podem chamar de uma politica sustentável que é 
que precisam. O Partido Ecologista “Os Verdes” tem o modelo e por isso é que apresenta, e é com orgulho 
que trabalham ao lado deles, uma série de propostas que são incorporadas na política que defendem. 
Portanto, quis dizer isto e repetir, mais uma vez, já que não repetem nem dizem a verdade, que há quinze 
anos que o Partido Ecologista “Os Verdes” se preocupa com alterações climáticas, pelo menos, se calhar 
até há mais, mas há quinze anos que se lembra de discutir com membros da direção do Partido Ecologista 
“Os Verdes”. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
No geral acompanham a moção porque, obviamente, têm preocupações com o ambiente. A temática do 
ambiente, hoje em dia, é muito falada, e ainda hoje houve uma manifestação por causa do ambiente, pelo 
que gostariam só de salientar uma coisa relativamente a este documento. 
No quarto parágrafo quando é dito «Alguns partidos, como o Partido Ecologista “Os Verdes”…» dá a parecer 
que só o Partido Ecologista “Os Verdes”, ou que o Partido Ecologista “Os Verdes” tem mais preocupações 
com o ambiente do que os restantes partidos, o que, no seu entender, pode não corresponder, exatamente, 
à realidade. Politicas relacionadas com o ambiente foram criadas por anteriores governos, 
nomeadamente, o PSD, apesar da temática ser muito mais falada hoje em dia do que era na altura, pelo 
que acham que na moção, obviamente também por ser apresentada pela CDU, há algum exagero no 
sentido do Partido Ecologista “Os Verdes” e acha que, se calhar, é uma preocupação de todos os partidos. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Pensa que as alterações climáticas são mesmo uma preocupação de todos os partidos e não só do Partido 
Ecologista “Os Verdes”, e a sensação que dá ao ler a moção é que é mesmo uma preocupação do Partido 



   Página 12 de 33 

Ecologista “Os Verdes”. Depois há aqui expressões como “o fomento do uso dos transportes públicos”, 
que parece que não está a ser fomentado nem incentivado esse uso, ou a parte em que diz “Exigir o reforço 
dos meios do Estado para o desenvolvimento de uma verdadeira política de defesa…” e “Exigir o reforço 
do investimento em transportes públicos…”, quando mais do que agora nunca foi. Mais do que agora 
nunca houve este investimento nos transportes públicos, mesmo a nível da ferrovia, que é referido aqui. 
Depois tem expressões como “(…) não passando por novas taxas ou impostos ditos “verdes” e que não 
acentuem a clivagem entre pobres e ricos…”, em que não percebem muito bem o que é que isto tem a ver 
com as alterações climáticas. Ou “(…) incentivar o investimento em novas tecnologias limpas…” quando 
isso já acontece no atual governo, onde existem medidas para isto com a aposta em tecnologias limpas, 
com o incentivo na compra de carros elétricos, o que julga ser do conhecimento de todos, pelo que pensa 
que não poderão votar favoravelmente esta moção visto que tem aqui coisas com as quais o grupo 
municipal do PS discorda. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
É verdade que, no discurso, existem mais uma série de partidos que falam nestas questões, depois, na 
prática, e nomeadamente quando estão no governo, é o que se vê. E o que se vê é que as consequências 
estão aí, por isso é que as crianças e os jovens têm estado a manifestar-se nos últimos tempos, e hoje 
acompanhou a manifestação em Setúbal, e percebe perfeitamente algumas das preocupações que lá 
estão. 
Não percebe, minimamente, algumas das questões que foram aqui colocadas pelo PSD e pelo PS, então 
no caso da ferrovia dizer que se está a investir em ferrovia quando os últimos comboios que foram 
comprados foi, salvo erro, em mil novecentos e noventa e oito para a Fertagus. Há vinte anos. Nunca mais 
forma comprados nenhuns comboios e quando falam em taxas e numa série de coisas têm que pensar 
nisto, que foi a CP empresa pública que comprou os comboios e que foi a REFER empresa pública que 
construiu as linhas e as estações para serem exploradas por uma empresa privada, para ter lucro. 
Quando falam em taxas, e há poucos dias, por exemplo, a Professora Júlia Seixas da Universidade Nova, 
numa entrevista na RTP, apontou que os subsídios dados à queima de combustíveis fósseis aumentaram 
na união europeia e em Portugal nos últimos dez anos, é também disto que falam. Quando falam em 
preocupações ambientais, em preocupações de gestão do território, não veem os governos do PSD, nem 
do PS, terem uma politica de gestão das florestas para tentar eliminar, ou evitar ao máximo possível, a 
degradação dos solos, tal como tem estado a acontecer, e os incêndios que todos têm verificado nos 
últimos anos. 
E é este tipo de politicas que o Partido Ecologista “Os Verdes” anda há muitos anos, há muitos anos, a 
promover e a tentar que na Assembleia da República, onde têm voz porque fazem parte da CDU, conseguir 
que os governos aprovem algumas destas medidas. Algumas são aprovadas, outras nem por isso. Sabem, 
por exemplo, que os apoios às renováveis são apoios dados às empresas privadas para investirem em 
renováveis, o Estado não investe em renováveis, e tudo isto tem a ver com uma questão que hoje traz ao 
peito com muito orgulho, que é “o capitalismo não é verde”. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Não vai repetir aquilo que já foi dito, nomeadamente, na intervenção anterior do seu camarada, só 
pretende clarificar um aspeto porque quando aqui se refere ao fosso entre ricos e pobres, e com o pretexto 
das alterações climáticas, este fosso não é só entre pessoas ricas e pessoas pobres do mesmo país, não 
é só esse fosso que se agrava, é também entre países ricos e países pobres. Por exemplo, uma das 
medidas que está no acordo de Paris e que o governo atual também tem no orçamento de Estado, é a 
venda de quotas de emissões de carbono. Ora, isto quer dizer que um país, por ser rico, pode poluir desde 
que compre a outro as quotas de emissão de carbono, e toda a gente cumpre o acordo. E o que é isto? 
Isto é uma transação que é a mesma transação que havia há uns anos que era do poluidor-pagador, não 
é do não poluidor, é do poluidor-pagador. Desde que pague pode poluir e é, exatamente, isso que está aqui 
explicado. 
Quanto há questão da referência ao Partido Ecologista “Os Verdes”, naturalmente, a referência está aqui 
a vários partidos, nomeadamente, o PCP, que sempre acompanhou na Assembleia da República as 
posições que aqui são apontadas, mas, na verdade, hoje em dia, e olhando até para os programas 
eleitorais, porque têm eleições daqui a uma semana, enquanto uns há décadas e, no caso de “Os Verdes”, 
há décadas que vêm pondo estas questões na agenda e vêm alertando para estes problemas, alguns 
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acordaram agora. Ainda bem. Não é tarde, é pena que seja pelos motivos que é, normalmente, associados 
a motivos de eleições. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Está abismado com este documento. Não vai votar contra ele, mas vai começar por dizer que num relatório 
da ONU elaborado por cientistas independentes e que foi divulgado há pouco tempo, Portugal aparece 
como o vigésimo sexto país mais sustentável do mundo. Fazem referências, nesse documento, ao grande 
avanço das energias renováveis, à evolução nos transportes públicos, principalmente, nos últimos anos e 
mais alguns fatores que agora não se lembra, e presume que esta evolução de Portugal, e que esta 
classificação entre duzentos e tal países, apesar de achar que o estudo foi feito a cento e oitenta e sete 
ou cento e oitenta e nove países, não se deve, certamente, às posições do Partido Ecologista “Os Verdes” 
nem da CDU, porque nunca estiveram no governo, e se há partido que tem aprimorado estas questões 
ecológicas de uma maneira sustentável tem sido o Partido Socialista. 
Faz-lhe também espécie a CDU, que parece ter memória curta, nunca ter reclamado estas questões que 
falam de política internacional, e de ricos e de pobres, quando a União Soviética era o país mais poluente 
do mundo, e só vai relembrar o crime do Lago de Aral. A memória é curta, mas convém relembrar e pode 
explicar a qualquer um. O Partido Ecologista “Os Verdes” pode ter muito boas intenções, mas nunca teve 
nenhuma decisão governativa, nunca executaram nada, e este vigésimo sexto lugar é, acima de tudo, 
consequência do bom trabalho que o Partido Socialista tem feito ao longo dos anos. 
 
Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Como isto diz, é uma contribuição para a redução. É uma contribuição, porque as questões climatéricas 
são bem mais profundas e vai mexer, e obrigar a mexer, com o comportamento de cada um. Isto vai ser 
mesmo profundo se houver países com comportamentos e decisões positivas que não sejam 
acompanhados por outros, porque a casa é a mesma, o fumo entra por todo o lado e chega também aos 
outros lados que se pensava que não poderia chegar, e hoje a situação no planeta é mesmo essa. Por 
exemplo, na Antártida, não vive praticamente ninguém, no entanto, se aquilo explodir não conseguimos 
fugir, e vai apanhar toda agente, aqueles que trataram bem e trataram mal o planeta, de maneira que 
aprova, naturalmente, esta moção. 
Por exemplo, e a propósito da intervenção do Sr. Nuno Cavaco, o primeiro grande trabalho em Portugal 
que falou sobre as questões ambientais, uma iniciativa até elogiada por muita gente do Partido Socialista 
na altura, era Presidente da República Ramalho Eanes, em mil novecentos e setenta e sete, foi “A Saída 
da Crise”. Ainda hoje tem lá o livro e mais de metade daquilo é um trabalho altamente cientifico e que 
tocava às questões ambientais. Recorda-se ainda do que Almeida Santos disse, do que Ramalho Eanes 
disse, do que Salgado Zenha disse, e dos elogios que fizeram na altura àquele trabalho, inclusive as 
questões florestais, tudo isso está lá. É um trabalho extensíssimo que foi uma grande realização, de facto, 
do Partido Comunista, e isto é muito anterior, muito mais sustentado e muito mais detalhado que, 
naturalmente, quaisquer das propostas do Partido Ecologista “Os Verdes”, e a dinâmica, nesse tempo, 
seria outra. 
Agora a questão que se coloca é um contributo, é uma moção que está aqui a mobilizar vontades e, às 
tantas, é um contributo para a construção de uma dinâmica que os predisponha a respeitar o ambiente, e 
todos têm muitas dificuldades em alterar hábitos, e eles têm de ser alterados, e a questão do ambiente 
também envolve outras coisas. Por exemplo, o primeiro livro que leu sobre a questão da ecologia foi um 
livro que lhe foi oferecido, escrito pelo Conde de Volney, “As Ruínas de Palmira”, pelo seu velho amigo José 
Casimiro Tavares e, já nessa altura, nos tempos da revolução francesa, havia montes de gente preocupada 
com as questões do ambiente. Sempre houve. Sempre houve, agora transpor isso para a libertação do 
homem e dos sistemas que imperam, naturalmente, a busca do lucro, transfere tudo e faz adiar tudo, e 
aqui é que vai ser “um trinta e um”, porque se forem ao passado vão encontrar, por exemplo, Francisco de 
Assis a falar da importância da ecologia e da defesa das outras espécies. Podem-se alterar montes de 
coisas ao longo dos anos, agora os hábitos de todos é que têm, de facto, de ser alterados, e esse é que é 
um grande “trinta e um”. É o pior deles todos e não sabe como é que se vai abrir mão disto, mas vai 
aprovar, naturalmente, a moção porque ela, de facto, é um contributo. 
Não se vai resolver problema nenhum hoje, mas começa a fazer parte das dinâmicas, pelo menos, o 
aparecimento de textos destes, uns melhores, outros piores, mas é importante que apareçam em cada 
encontro. Por exemplo, na sua casa, há montes de tempo que não há refeição em que a família se reúna 
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e que as questões do ambiente não sejam puxadas, ou a questão das espécies. Até o seu neto já lhe 
mandou uma fotografia pelo telemóvel a dizer “avô vi hoje um louva-a-deus”, que são tão raros e eram 
tantos ainda há poucos anos. Este problema tem que começar a ser sentido por todos, logo vai aprovar, 
naturalmente, esta moção, e pensa que os seus companheiros do Bloco de Esquerda também vão 
acompanhar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; oito abstenções do PS. 
 
 
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 PS proferida por Miguel Santos 
«Na declaração de voto da bancada do Partido Socialista iriamos começar por referir três pontos aqui que 
para nós, é importante discuti-los: “Exigir o reforço do investimento em transportes públicos, a preços 
reduzidos, nomeadamente, ferroviário”, “Exigir a implementação de alternativas energéticas de âmbito 
público” e “Exigir o investimento no desenvolvimento de alternativas aos combustíveis fósseis”. 
Começando pelo primeiro, nós tivemos este ano um investimento de cento e sessenta e oito virgula vinte 
e um milhões de euros na CP…” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Interrompeu para apelar que as declarações de voto sejam, essencialmente, declarações de voto. Não 
sendo deveria ter pedido a palavra e intervir na altura discussão da moção. 
 
Declaração de Voto do PS proferida por Miguel Santos 
“Tudo bem. Não importa. Nestes três pontos nós não concordamos com o que está aqui redigido. Não 
temos nenhuma objeção, obviamente, ao combate às alterações climáticas, temos muito orgulho no 
património que o nosso partido tem deixado nesse aspeto, por isso abstivemo-nos.” 
 
Declaração de Voto de Márcia Santos do PS 
“Eu abstive-me nesta moção porque não posso votar neste documento que não reflete o trabalho que este 
governo do Partido Socialista, e com o apoio da Assembleia da República, tem feito nesta matéria de 
combate às alterações climáticas. Não posso votar a favor deste documento porque nem refere um dos 
grandes feitos que aconteceram durante o ano de dois mil e dezoito, que foi Portugal, durante três dias, 
estar a consumir unicamente energia renovável. Foi falado em todo o mundo. De facto, tem que haver um 
grande investimento e uma grande politica de investimento nesta área para que consigamos chegar a 
estes resultados. Não posso votar a favor deste documento porque hoje temos estudantes e jovens na rua 
a lutar para que haja uma ação coletiva de todos, unidos, a favor de politicas que não contribuam ainda 
mais para o aquecimento global, temos um documento individualista em que focam apenas o trabalho que 
este partido, eventualmente, terá feito, “os Verdes”, sobre esta politica. 
Temos que ter a noção de que este é um desafio coletivo de todos e não trazer, no momento de eleições 
legislativas, um documento individualista que cria fricção e que em nada contribui para a visão de que isto 
é um desafio coletivo, que todos temos que contribuir e que temos que sublinhar as ações positivas que 
têm sido feitas nesta matéria para fomentar que as mesmas continuem a prosseguir. Os jovens que estão 
hoje na rua precisam desse contributo de todos.” 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento F. 
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
“40 Anos do Serviço Nacional de Saúde 
Quando o Serviço Nacional de Saúde (SNS) completa 40 anos da sua existência, defender esta importante 
conquista da Revolução de Abril é um imperativo nacional. Só assim é possível garantir, no presente e no 
futuro, o acesso de todos os portugueses aos Cuidados de Saúde, sejam eles Cuidados de Saúde 
Primários, Secundários ou Terciários, independentemente da sua condição económica. 
As extraordinárias realizações do SNS na melhoria das condições de saúde da população portuguesa são 
fruto de uma visão democrática dos objetivos de um serviço público, mas também da capacidade técnica, 
do brio e da consciência cívica dos seus profissionais e da sua identificação com os interesses do povo. 
No entanto, o Serviço Nacional de Saúde tem sido, desde há muito, o alvo preferencial a abater por parte 
dos grupos económicos da área da saúde, com o apoio ativo dos partidos da política de direita, que no 
plano político e institucional têm vindo a alimentar e a suportar este ataque, seja indiretamente por via da 
falta de investimento no SNS, seja diretamente pela concessão de serviços e equipamentos. 
A perda de capacidade de resposta verificada nos últimos anos no SNS está intrinsecamente ligada à falta 
de investimento, que se reflete também no abandono de muitos profissionais de saúde, não só para o 
privado, como para o estrangeiro. 
Por isso defendemos que o Estado seja o financiador, o prestador e o regulador, e não um Estado que se 
demite das suas obrigações. 
Quando um Governo opta por não construir determinados serviços e valências essenciais, é óbvio que o 
privado vai assegurar, e é óbvio que o Estado vai pagar para que os utentes do SNS utilizem esses serviços, 
com prejuízos óbvios para as finanças públicas, e em última análise para todos os contribuintes. 
Façamos a avaliação que fizermos sobre o SNS, não encontramos alternativa à melhoria da prestação de 
cuidados de saúde que não seja o reforço do SNS, única forma de garantir a universalidades de cuidados 
de Saúde à População. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 27 de setembro de 2019 delibera  

- Saudar os 40 Anos do Serviço Nacional de Saúde; 
- Instar a que Governo que sair das próximas Eleições Legislativas de 6 de outubro assegure o 

adequado financiamento do Serviço Nacional de Saúde, e que recupere os princípios fundadores do 
SNS: Geral, Universal e Gratuito. 

Moita, 27 de Setembro de 2019 
Os eleitos da CDU” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Está, obviamente, de acordo com a moção, mas pediram-lhe para trazer aqui à Assembleia Municipal dois 
assuntos relacionados com serviços públicos, o que vai fazer. 
Não sabe se a maior parte das pessoas tem conhecimento, mas ontem houve um assalto ao Centro de 
Saúde do Vale da Amoreira com recurso a uma arma que foi apontada a um funcionário. O Centro está 
fechado, abrirá, em princípio, na segunda-feira e hoje participou, em conjunto com os trabalhadores e com 
o coordenador do ACES numa longa reunião onde se avaliou uma estratégia para tentarem fazer com que 
as pessoas se sintam mais seguras a trabalhar. 
O Centro não é inseguro, não há assaltos todos os dias, não há grandes problemas, mas, efetivamente, 
este mexeu com os trabalhadores e mexeu por dois motivos, mexeu porque foi violento e mexeu porque a 
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pessoa foi presa, foi imediatamente posta na rua e cometeu um assalto logo a seguir, portanto, já mexeu 
com a polícia também e ao também mexer com a policia houve conversas, e não quer ser alarmista, mas 
ficou muito preocupado, ao saber o número de polícias que patrulham a Baixa da Banheira e o Vale da 
Amoreira, que são muitíssimo poucos e têm vindo a ser reduzidos por opção política deste governo. 
Os próprios polícias estão inseguros e dizem que não conseguem garantir a segurança, pelo que não 
percebe como é que há aqui pessoas que achem graça que os próprios policias não consigam garantir a 
sua própria segurança. O próprio não acha graça e também não acha graça quando está a relatar que uma 
funcionária foi assaltada num Centro de Saúde por um individuo com uma arma em punho se estejam a 
rir, também não acha graça. 
Portanto, está aqui a colocar o assunto da segurança dos trabalhadores em funções públicas, aqui, neste 
caso concreto, apresentando um caso, mas também pode apresentar um outro que foi aqui na Moita e 
que lhe pediram para abordar, que é o estado lastimável das casas de banho do Centro de Saúde da Moita. 
O que as pessoas dizem, e também aqui lhe pediram para ser um veículo transmissor, é que há um 
desinvestimento forte que se observa com estas coisas no Serviço Nacional de Saúde. 
Tem uma opinião, que os seus companheiros de bancada devem acompanhar, de que tem havido 
degradação dos serviços públicos por opção política. Aliás, veem os governantes a levantar a bandeira do 
défice e estão a ser constantemente referidas as cativações, pelo que não percebem porque é que, 
estando o país tão bem como alguns dizem, não se usa o dinheiro que está retido para, realmente, pôr as 
coisas. Por exemplo, no Centro de Saúde do Vale da Amoreira a funcionária teve o problema que teve 
porque não há uma divisória entre os funcionários e os utentes, e aquilo é uma pequena obra, mas há 
dificuldade em fazê-la e não está feita. Portanto, a moção não diz estas coisas em concreto, diz as coisas 
em geral, mas é preciso mais investimento, é preciso olhar para as coisas, não só para a saúde, mas 
também para outras questões e questões que se ligam à saúde. 
Não sabe se o Centro de Saúde do Vale da Amoreira vai abrir na segunda-feira, mas aqueles trabalhadores 
estão muitíssimo assustados e, por outro lado, perante uma situação destas, pensa que a postura de 
algumas instituições até devia ter sido um bocado diferente, mas tiveram o aconchego das autarquias, 
que não chega, e do coordenador do ACES. Agora é preciso ter muito cuidado com isto, é frequente haver 
agressões a funcionários públicos e maus-tratos, e isto tem que acabar, entre os quais os polícias. 
Terminando, quis trazer esta questão que lhe pediram para trazer e são da opinião que deve haver mais 
investimento no Serviço Nacional de Saúde e que há dinheiro que, por opção, não é utilizado. Há dinheiro. 
Não digam que não há porque há, pelo que deixa esta preocupação que, neste caso, está ligada porque 
estão a assistir mensalmente a uma redução do número de polícias na rua e já estão a falar de coisas 
dramáticas. Não dá os números, mas são coisas dramáticas. O seu grupo de amigos de infância que mora 
a dez quilómetros de si é três vezes maior… 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Sr. Nuno Cavaco…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Sr. Presidente, já agora deixe-me só terminar que eu disse que estava a terminar.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
“Sim, mas isso pode ser nos atos da Câmara se quiser.” 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Relativamente à moção apresentada pela CDU não estão de acordo com o terceiro parágrafo porque, no 
seu entender, a principal preocupação é garantir aos portugueses o acesso ao Serviço Nacional de Saúde 
universal e tendencialmente gratuito. Na área da saúde acham que é importante assegurar uma melhor 
gestão com menos custos, e não se é pública ou se é privada. No seu entender não se deve fechar as 
portas às parcerias público-privadas, numa perspetiva de complementaridade, não para privatizar o 
Serviço Nacional de Saúde. Nas situações de incapacidade de resposta os meios públicos devem ser 
colmatados com o privado encontrando formas melhores e mais económicas. Portanto, para 
acompanharem a moção, solicitam aos proponentes que retirassem o terceiro parágrafo. 
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Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
No corpo do documento, mais uma vez, não há nada que os faça dizer que estão contra. Supõe que, 
obviamente, toda a gente aqui seja a favor de um maior investimento no SNS, ainda mais agora, não antes, 
em que atingiram pela primeira vez, na história da democracia, num governo do Partido Socialista apoiado 
pelas esquerdas, um excedente orçamental, por isso, investimento todos querem, agora há e espera que 
seja aplicado. 
Quanto à frase, “No entanto, o Serviço Nacional de Saúde tem sido, desde há muito, o alvo preferencial a 
abater por parte dos grupos económicos da área da saúde”, e está totalmente de acordo, aliás, adorou ler 
o livro “Salvar o SNS”, escrito por António Arnaut e João Semedo, no entanto, quando chegam ao parágrafo 
“Quando um Governo opta por não construir determinados serviços e valências essenciais, é óbvio que o 
privado vai assegurar, e é óbvio que o Estado vai pagar para que os utentes do SNS utilizem esses serviços, 
com prejuízos óbvios para as finanças públicas, e em última análise para todos os contribuintes”, e apesar 
de estar totalmente de acordo, acha que este governo tem feito esforços que também não podem ser 
branqueados, de recuperar o corte de um ponto trezentos milhões de euros do governo anterior e passar 
o investimento para um ponto seiscentos milhões de euros, um aumento de trezentas e setenta mil 
consultas por anos que, no seu ver, são dados bastantes positivos que a todos alegram, e um governo que 
dá luz à contratação de mil quatrocentos e vinte e quatro profissionais, ou seja, isso não pode ser 
branqueado e não aceitam isso. 
Também lhes gera algumas dúvidas a frase “Instar a que Governo que sair das próximas Eleições 
Legislativas de 6 de outubro assegure o adequado financiamento do Serviço Nacional de Saúde, e que 
recupere os princípios fundadores do SNS: Geral, Universal e Gratuito”, visto que até foi a própria CDU que 
desbloqueou o acordo à esquerda para a Lei de Bases da Saúde, portanto este governo já passou aqui e 
não pode deixar branquear isso também. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Queria falar dos serviços de saúde que são prestados aos utentes do Serviço Nacional de Saúde da nossa 
região, do nosso concelho e, para complementar aquilo que o seu camarada Nuno Cavaco referiu em 
relação ao Centro de Saúde do Vale da Amoreira, que os deve preocupar, disse que crê que, certamente, 
e espera estar errado, terá implicações na futura fixação de profissionais de saúde no nosso concelho. 
Espera estar errado e espera que o governo, este e os próximos, tomem as medidas necessárias no campo 
da segurança para que os profissionais de saúde se sintam seguros no seu posto de trabalho, porque não 
se sentem. 
Isto que se passou no Centro de Saúde do Vale da Amoreira passa-se regularmente no Hospital Nossa 
Senhora do Rosário, e quem, infelizmente, tem que recorrer àquela sala de urgências, àquela sala de 
espera, sabe perfeitamente que se amontoam macas na sala de espera. São dezenas de macas em que 
as pessoas estão ali e, por vezes, quando há muito tempo de espera, algumas pessoas, eventualmente, 
menos formadas ou porque estão numa situação de desespero, entram em confronto com os profissionais 
de saúde e sabem quantos polícias e quais são as forças de segurança que lá estão? Não está ninguém. 
Estão dois seguranças no hospital e esse é um problema do Serviço Nacional de Saúde, não é só um 
problema das forças de segurança. 
Um outro problema do Serviço Nacional de Saúde, independentemente dos avanços que foram 
conseguidos nesta última legislatura, que nunca negaram, nem os negarão, é a valorização das carreiras 
dos profissionais de saúde ser algo que ficou por fazer. Há milhares de profissionais de saúde que a esta 
altura deveriam ter os seus salários e as suas condições profissionais muito mais valorizadas do que aquilo 
que estão, e isso deveu-se à troika que veio na sequência de um PEC4 do PS. A troika veio a pedido do PS 
imposta pelo PSD e pelo CDS. Claro que o PSD pede para cortar aqui um parágrafo, é natural que estejam 
em desacordo, mas é claro que não concordam em retirar esse parágrafo porque para a CDU o Serviço 
Nacional de Saúde não é um negócio, não é mesmo um negócio, e o PSD encontra, ideologicamente, um 
papel do privado que a CDU, claramente, não encontra no Serviço Nacional de Saúde. É uma questão 
ideológica, não tem dúvidas que todos querem um melhor Serviço Nacional de Saúde, mas têm maneiras 
diferentes de lá chegar e, no seu caso, acham que deve ser público e deve ser gerido pelo público. 
Por isso mesmo é que não podem branquear, exatamente, o que foi dito, que há um excedente orçamental. 
Se há um excedente orçamental e se têm carências na saúde, bem como noutros serviços públicos, é 
porque esse excedente orçamental não foi aplicado no Serviço Nacional de Saúde. É por isso que não têm 
um hospital do Seixal, tal como foi prometido, inclusive por este governo. É por isso que continuam à espera 
da construção do Centro de Saúde da Baixa da Banheira. É por isso, tal como referiu há pouco, que existem 
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graves problemas no hospital Nossa Senhora do Rosário. Portanto, é porque há um excedente orçamental, 
ou também é porque há um excedente orçamental, há um histórico e, neste momento, há um excedente 
orçamental que faz com que as verbas do Estado não sejam canalizadas para onde fazem falta e sejam 
canalizadas para outro sítio qualquer. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Está completamente a favor do Serviço Nacional de Saúde e do público, completamente público. Em 
relação a este documento não tem, especialmente, nada contra, mas é claro que no Serviço Nacional de 
Saúde há várias coisas a melhorar. É uma área que, em termos de funcionamento, conhece muito mal, só 
conhece como utente e como utente não tem queixas nenhumas, só utiliza o Serviço Nacional de Saúde. 
Apesar de ser agente de seguros não tem nenhum seguro de saúde e não se pode queixar porque todos 
os problemas graves ou menos graves que teve, seus ou da sua família, foram resolvidos com razoável 
eficiência. 
Pensa que, pelo pouco que se apercebe, há algum défice na gestão da coisa. É inegável que este governo 
que está a acabar as suas funções, e de acordo até com os dados que o Miguel Póvoas Santos já referiu, 
é inegável que em termos de investimento tem feito alguma coisa. Admite que nunca é suficiente, de 
qualquer maneira já houve anos, que agora já não se lembra, mas não muito distantes, em que Portugal 
tinha o décimo melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo e toda a gente dizia mal dele. 
Porque gosta sempre de relembrar a memória, de agitar a memória da bancada da CDU, disse que há 
quarenta anos atrás António Arnaut, considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde, foi várias vezes, 
muitas vezes, ofendido por elementos da bancada do PCP, inclusive na Assembleia da República, por 
causa do Serviço Nacional de Saúde e agora, passado uns anos, é bom que se tenham juntado ao barco. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Pediu que a sessão fosse interrompida por cinco minutos para discutir o assunto com a bancada do PS. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Retomada a sessão, submeteu a moção a votação. 
 
 
Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e seis votos a favor, sendo 
quinze da CDU, oito do PS, dois do BE, um independente; duas abstenções, sendo uma do PSD, uma do 
CDS. 
 
 
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 de Márcia Santos do PS 
“Queria reforçar o que dissemos nas nossas intervenções. Votamos a favor do documento porque somos, 
claro, a favor do Serviço Nacional de Saúde e de um melhor serviço do Serviço Nacional de Saúde, daí o 
trabalho do Partido Socialista nesta matéria, mas claro que, e como também referimos na nossa 
intervenção, é necessário que o trabalho que é feito pelos governos em benefício do sistema nacional de 
saúde para todos os utentes seja reforçado sempre nestes documentos para que, de futuro, se perceba o 
que, de facto, foi feito nesta matéria para ser melhorado ainda mais daqui para a frente.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir antes de iniciarem o período da 
ordem do dia. 
 



   Página 19 de 33 

Tomou a palavra Luis Morgado do BE 
Trata-se de aproveitar esta oportunidade para lembrar que, em fevereiro de dois mil e treze, aprovaram o 
Programa Municipal de Reabilitação Urbana, dizendo-se que ele pretendia, ou que pretende ser, “um 
instrumento operacional onde estarão previstas um conjunto de ações integradas de reabilitação, no que 
surgirão associadas intervenções relacionadas com obras físicas no edificado, bem como ações de 
valorização e construção do equipamento e requalificação do espaço público.”. 
Verdade, porém, é que o objetivo é até dois mil e vinte e cinco, isto foi em dois mil e treze, e não há percurso 
experimental que permita analisar, fosse o que fosse, neste momento. A análise que se faz, e que o Bloco 
de Esquerda também fez, à lei que está por detrás e sustenta todo este programa municipal, é que também 
não há experiência disso e da sua aplicação, e hoje seria interessante já conhecerem se aquele quadro 
legal é correto ou se ele, de facto, emperra as possibilidades dos municípios para intervir nesta área, 
porque aqui na Moita pouco se conhece, e este órgão pouca informação recolheu acerca deste tema. Para 
dar um exemplo, duvidam do quadro legal que sustenta estes programas. A propriedade está elevada a 
sacrossanta de tal modo que, aqui na Moita, dá apenas três ou quatros exemplos. 
Por exemplo, na rua dos Marítimos, o edifício vinte e nove e vinte e três, edifícios devolutos, está informado 
que os donos nem fazem nem deixam fazer. Por exemplo, o número três no beco do galego na rua São 
Sebastião, e aqui alerta o vereador Luis Chula para a questão da proteção civil porque, perante as rachas 
que lá estão, o suporte em ferro não vai conseguir suportar aquilo. Também o Clube aqui na Moita, porque 
tem sessenta e oito anos e andava na escola primária quando observou ali um casamento e nunca mais 
ali se realizou nada. Há sessenta anos que a sacrossanta propriedade permite ao proprietário ter aquilo 
ali no centro da vila, num sítio nobre da vila, a afetar toda uma freguesia. Com que direito? Ora, isto são 
factos que podem muito bem demonstrar que o quadro legal em que se sustenta este programa está 
frouxo, não ajuda a nada, emperra, e que está, naturalmente, a privilegiar de uma forma sem sentido a 
propriedade privada. 
Voltará a falar nisto com mais detalhe, referindo Alhos Vedros, com alguns casos concretos também, e não 
falta muito tempo para também referir os nomes dos munícipes proprietários de alguns dos casos que 
aqui vai referir. Destes edifícios que agora referiu ninguém é pobre, alguns são das famílias dos antigos 
donos da Moita e estão a aguentar isto há anos e anos e anos. Isto tem de ser visto de outra forma e se a 
lei tem de ser alterada, então que os municípios, que os órgãos autárquicos, naturalmente, lutem por isso 
junto do poder legislativo que, neste caso, é a Assembleia da República. O objetivo é apenas trazer este 
problema, dar vida a isto, porque aprovaram isto em fevereiro de dois mil e treze, com o objetivo de em 
dois mil e vinte e cinco haver pelo menos, senão tudo, muita coisa tratada, e o certo é que está tudo 
empachado. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
A sua questão é sobre as transmissões online porque há um ano atrás, mais precisamente a vinte e oito 
de setembro de dois mil e dezoito, foi aprovado o regimento, um documento de extrema importância para 
o bom funcionamento deste órgão, onde o quinto ponto do artigo vigésimo primeiro é bem explicito: “O 
local onde se realizam as Sessões da Assembleia Municipal deve ser dotado de condições técnicas para 
gravação áudio e audiovisual, sendo que a transmissão audiovisual deve ser disponibilizada no sítio de 
internet do Município, preferencialmente em direto”. 
Em seguida interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Senhor Presidente, este artigo que consta do regimento foi aprovado por todos os grupos municipais. 
Senhor Presidente, é obrigatório olhar para a transmissão online como o meio de aproximar o poder politico 
dos cidadãos. Estamos num tempo diferente onde é exigido que sejam tomadas medidas para que todos 
os que estão interessados na vida politica do nosso concelho possam acompanhar os assuntos debatidos 
nos órgãos municipais, mesmo para aqueles cidadãos que, geograficamente ou profissionalmente, estão 
impossibilitados de comparecer nestas reuniões. 
Assim, o grupo municipal do PS pretendia uma resposta clara: para quando está prevista a implementação 
das transmissões online?” 
 
Tomou a palavra João Miguel, Presidente da Junta de Freguesia da Moita 
No âmbito da sua eleição, neste órgão, para o Conselho Municipal de Educação do Município da Moita, vai 
dar algumas informações sobre a última reunião realizada no dia vinte e quatro de setembro, na Moita. 
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Foram dadas algumas indicações e valores sobre a ação social escolar, nomeadamente ao nível da 
refeição, que custa um euro e quarenta e seis cêntimos para cada aluno, onde há uma redução de 
cinquenta por cento para o escalão B e no escalão A são gratuitas. 
Relativamente ao material escolar existe uma comparticipação de oito euros para o escalão B e de 
dezasseis euros para o escalão A. 
Quanto às visitas de estudo existe uma comparticipação até dez euros para os alunos com escalão B e até 
dezasseis euros para os alunos com escalão A. 
Relativamente a uma opção do município, que não está contemplada na lei, que é a oferta de lanche nas 
escolas, há uma comparticipação por parte do município de vinte e três cêntimos para o escalão A e de 
onze cêntimos para o escalão B. 
Informaram ainda que existem, no concelho da Moita, trinta e sete salas de educação pré-escolar, e que 
se realizaram obras nas escolas durante este período de férias escolares, mais concretamente, na escola 
número um da Baixa da Banheira, com a substituição de telhas, na escola número dois da Moita procedeu-
se aos arranjos exteriores, na escola número um da Moita e na escola número seis da Baixa da Banheira 
houve a colocação de ar condicionado e a remodelação da instalação elétrica. 
Foi igualmente informado que os kits de material informático estão a ser distribuídos pelas diferentes 
escolas do concelho. 
Terminou com três preocupações, que também mereciam alguma reflexão e alguma preocupação por 
parte dos membros e das entidades. Primeiro, foi refletido por muitos professores e agrupamentos de 
escolas que estão a chegar muitos alunos de outros países e que, por vezes, há dificuldade em colocar 
esses alunos em sala de aula devido às turmas já estarem completas. 
Quanto às outras duas preocupações, uma prende-se com a questão dos manuais escolares, porque estão 
a haver graves problemas ao nível dos cursos de educação e formação, bem como o dos cursos 
profissionais, porque os manuais escolares não estão a chegar a estes alunos. Por outro lado, houve 
também uma preocupação que foi avançada pelos diretores dos agrupamentos escolares que tem a ver 
com as condições em que os manuais escolares estão a chegar aos alunos, nomeadamente, do primeiro 
ciclo, e foi várias vezes referido que a solução tem que ser encontrada no sentido dos alunos do primeiro 
ciclo terem manuais escolares novos e não manuais escolares utilizados ou reutilizados, porque a forma 
como eles estão concebidos não permite a sua reutilização. 
Relembrou que os manuais escolares ao nível do primeiro ciclo do ensino básico são manuais em que as 
crianças escrevem diretamente nos livros, utilizam, inclusivamente, autocolantes inviabilizando, quase por 
completo, a sua reutilização. Se a solução não é a reutilização, então que seja a reciclagem e, mais em 
concreto, que a nível do primeiro ciclo sejam atribuídos manuais escolares novos a todos os alunos. 
A terceira preocupação, esta a nível da segurança, que foi levantada pelo membro da GNR, pois estão 
muito preocupados com os poucos operacionais e as viaturas que têm para o concelho. Ao nível da Escola 
Segura foi referido que existe apenas uma viatura para as forças de segurança assegurarem a Escola 
Segura para os concelhos que vão desde Alcochete até Coina e estes meios, quer do ponto de vista das 
viaturas, quer dos meios humanos, estão a condicionar muito o desempenho da GNR. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção informou que iriam passar ao período da ordem do dia. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Pediu desculpa pela insistência, mas pretendia uma resposta à sua questão sobre o funcionamento da 
Assembleia. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que não entendeu como uma pergunta, mas sim como uma declaração politica, uma vez que em 
sessão anterior da Assembleia Municipal, que agora não se recorda qual, deu a informação que até ao 
final do ano iriam implementar o sistema. Aliás, a disposição que têm agora é no sentido de, até ao final 
do ano, fazerem a experimentação das transmissões online. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Ata nº04.19 – XII Mandato – sessão ordinária de 24.06.2019 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Informou que já foi adotada a nova metodologia oi acordada em Conferência de Representantes, tendo o 
projeto de ata sido enviado quer para os membros da Mesa, quer para os coordenadores dos grupos 
municipais sendo que, sobre esta ata, houve somente um contributo. 
Em seguida perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e quatro votos a favor, sendo 
quinze da CDU, quatro do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
2 – Substituição da cidadã indicada pelo Movimento Merecemos Mais para integrar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens da Moita 
 
“Na sequência da deliberação sobre o assunto em epígrafe tomada na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada no dia 28 de dezembro de 2017, e uma vez que a cidadã Cátia Isabel da Cruz Cunha, 
indicada pelo Grupo Municipal Merecemos Mais, não poderá continuar a exercer as suas funções, por 
motivos de ordem profissional. propõe-se a sua substituição pela cidadã, em conformidade com o 
requerimento em anexo: 
 Raquel de Jesus Garcia Capucho.” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto, tendo dado 
indicação para os boletins de voto serem distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal. 
 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com a seguinte 
votação: dezassete votos a favor e treze votos em branco. 
 
 
3 – Tema da Assembleia Municipal Jovem do Município da Moita para o ano letivo 2019/2020 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Solicitou à 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro, para apresentar a proposta na 
qualidade de Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, 
Cidadania e Igualdade. 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal (na qualidade de 
Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e 
Igualdade) 
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Antes de apresentar aquilo que foi o trabalho da Comissão na última reunião, e que consta da proposta de 
tema, quis fazer um ponto de situação do trabalho da Comissão. 
Como se recordam as Normas de Funcionamento da Assembleia Municipal Jovem do Município da Moita 
foram aprovadas em junho passado. Posteriormente, membros da Comissão dirigiram-se a todos os 
agrupamentos do concelho e divulgaram o projeto junto das direções, por forma a que agora, no início do 
ano letivo, já estivessem preparados e com alguns professores indicados para trabalharem este projeto e, 
neste momento, vão pôr à consideração da Assembleia Municipal o tema decidido. 
Se, e tal como esperam, o tema for aprovado pela Assembleia, o passo seguinte será informar o tema aos 
agrupamentos e, naturalmente, uma vez que terão de ter todo o apoio, e mais algum, da Câmara Municipal 
para levar a cabo este projeto, solicitar uma reunião ao Presidente da Câmara Municipal para conversarem 
no sentido de operacionalizar o projeto. 
Em seguida, apresentou a proposta infra: 
“Cumprindo o que está determinado no Regulamento da Assembleia Municipal Jovem do Município da 
Moita, a Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e Igualdade, reuniu 
na passada terça-feira, dia 24 de setembro, para discutir o tema desta AMJ para o ano letivo 2019/2020. 
Atendendo à existência do projeto “Moita Património do Tejo” que pretende valorizar, divulgar e 
salvaguardar o património associado às tradições flúvio-marítimas do nosso concelho, os membros da 
Comissão supracitada decidiram, por unanimidade, propor este tema para o primeiro ano de 
funcionamento da Assembleia Municipal Jovem. 
Assim, coloca-se à consideração da Assembleia Municipal da Moita, o tema “Moita Património do Tejo” 
para ser desenvolvido na Assembleia Municipal Jovem do Município da Moita no ano letivo 2019/2020. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o documento à discussão: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Quis, em nome da bancada da CDU, saudar a proposta de tema que a Comissão trouxe a esta Assembleia 
porque, de facto, corresponde a um projeto municipal vanguardista, um projeto na defesa do património e 
dos valores locais, um projeto diferenciador e da promoção da economia local e do ambiente, um projeto 
amigo do ambiente e que, de facto, é transversal a diversos temas e que, inclusive, permitirá, exatamente, 
a nível da participação dos jovens e também a nível das matérias escolares, essas transversalidade. 
É um projeto diferenciador e também promotor da economia local e do turismo, nomeadamente, pela 
vertente de defesa, quer da economia local, quer em termos de artes e saberes tradicionais, quer também 
na própria visita de muitos e muitos turistas que anualmente visitam o nosso concelho, considerando, por 
exemplo, a disponibilidade do varino municipal na ligação ao Tejo, mas também aquilo que o município 
tem investido na recuperação e no apoio das artes tradicionais, na recuperação da vida e das condições 
de acostamento das embarcações no cais da Moita e creem que, em termos de criação de emprego, este 
sim cria emprego efetivo, cria qualificação dos jovens. 
É um projeto que pensam que, por exemplo, ao nível das escolas profissionais, será decididamente 
abraçado e é um projeto que cria, de facto, especialização e não aqueles postos de trabalho, como ainda 
na última Assembleia a propósito de um projeto que vai dar cabo do ambiente a nível local, que é a 
proposta de aeroporto para a base aérea seis, em que se anunciam milhares de postos de trabalho 
falsamente, portanto, uma ideia falsa, quando na verdade está provado que os postos de trabalho que são 
criados são diminutos e indiferenciados, nomeadamente, a nível do transporte de malas, no rececionista, 
no segurança, portanto, isto é um projeto que pode criar a diferenciação e que pode cativar e catapultar a 
participação dos jovens, pelo que quiseram por isso mostrar este agrado pela sugestão aqui é colocada. 
Na última Assembleia a bancada da CDU também já tinha apontado a direção deste tema e pensam que, 
certamente, será um sucesso e será um garante de uma grande participação, quer não só dos jovens em 
torno da Assembleia Municipal Jovem, mas também em termos dos diversos estabelecimentos de ensino 
e instituições do concelho. 
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Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
A usa intervenção foi para parabenizar o trabalho da Coordenadora e da sua colega de Comissão do Bloco 
de Esquerda, ainda que, logicamente, todos tenham trabalhado, porque foram elas que deram a volta aos 
agrupamentos e dispuseram do seu tempo para levar este projeto para a frente. 
Também quis deixar uma nota quanto ao que o Sr. João Faim disse relativamente aos postos de trabalho 
que o aeroporto irá gerar por ser falso. Só se poderá afirmar se são muitos ou poucos no futuro. Ninguém 
sabe quantos são e se são diferenciados ou indiferenciados e, pelo menos a si, não lhe causa nenhum 
constrangimento um trabalho indiferenciado, nem acha que seja menos que um trabalho diferenciado, por 
isso o que lhe interessa é se é efetivado e se a pessoa tem um contrato sem termo. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Na condição de amante do rio e, desde sempre, a navegar nele, pensa que, se calhar, é altura de caírem 
na realidade quanto falam no rio, nas artes e nos saberes tradicionais, porque não vê, de há uns anos a 
esta parte, um jovem a ser ensinado a navegar. Não vê. O que é que se passa nesta terra que não há um 
miúdo neste concelho inscrito na Associação Regional de Vela do Centro, na Federação Portuguesa de 
Canoagem, e tanto falam no rio? O que é que têm que fazer para recuperar aquilo que foi uma prática em 
tempos passados? Há aqui qualquer coisa que não bate certo e sabe do que está a falar. Sabe do que 
está a falar. 
Neste momento, não existe um miúdo sequer a fazer vela ou a praticar canoagem na Moita, e potenciam 
o rio, falam do rio, falam dos barcos, etc., mas o que é facto é que aquilo que em tempos foi uma máxima, 
e a máxima era “podem os velhos arrais morrer descansados que a arte de navegar é passada aos jovens”, 
hoje não acontece. Prova que não acontece e se alguém acha que o que está a dizer não é a realidade, 
então que prove e mostre que o que está a dizer não é uma verdade, portanto, tem que ser feito algo. O 
quê? Não sabe, está noutra área. Já esteve nessa área, hoje está noutra. Está nessa área apenas enquanto 
proprietário de um barquinho para andar, mas alguma coisa deve ser feita porque estão numa realidade 
virtual, aquilo que estão a apregoar não é verdadeiro. 
Só quer deixar qui claro que aquilo que muito se fala não é prática, neste momento, na Moita e, se 
quiserem, prova-o lá fora. Vão para o rio e vão ver quem é que na Moita, efetivamente, está a ensinar a 
algum miúdo a arte de navegar. Pode dizer que é zero, e isto é só uma chamada de atenção para que se 
possa melhorar, porque é essa a sua intenção, que se melhore e que se recupere aquilo que já tiveram 
em tempos. 
 
Tomou a palavra Carmen Mafra do BE 
A sua intervenção é no sentido de repor a situação daquilo que aconteceu em Comissão, ou seja, o tema 
escolhido não foi escolhido por proposta da bancada da CDU que já tinha sido anunciada na Assembleia 
Municipal. Aquilo que, efetivamente, aconteceu, foi que o tema foi decidido unanimemente por todos na 
última reunião. Visto que numa reunião anterior já tinha sido levantado esse tema por um outro elemento 
da Comissão, e devido a terem sido colocadas algumas objeções, ficaram a refletir e só na última reunião 
é que tomaram, efetivamente, uma decisão e uma decisão unânime, portanto, nada teve a ver com a 
proposta que tinha sido feita em Assembleia Municipal pelos elementos da CDU, e isto quer que fique 
registado em ata. 
 
Tomou a palavra Mónica Ribeiro, 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal (na qualidade de 
Coordenadora da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e 
Igualdade) 
Enquanto coordenadora da Comissão confirma as palavras da Sra. Carmen Mafra, portanto, este tema já 
tinha sido abordado nas reuniões da Comissão e ficaram a refletir. A bancada da CDU levantou também o 
tema, que veio ao encontro, mas foi debatidíssimo, avançaram-se outros temas, estiveram a pensar e 
depois de ver os prós e os contras concluíram por unanimidade. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Quis saudar novamente esta iniciativa e pensa que também vai de encontro do que já foi aqui abordado 
hoje da questão histórica e da questão do património às novas gerações. 
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Como a maior parte dos presentes sabe não é de cá, é da região centro, da Serra da Estrela, pelo que a 
sua afinidade ao rio é onde ele nasce, portanto, um dos seus importantes afluentes, mas uma das razões 
porque se mudou para cá para o concelho é, exatamente, o rio. O local onde vive é o Gaio-Rosário e é por 
causa do rio, mas o património não é só o rio, não é só os barcos, não é só as artes, são as pessoas, são 
os hábitos, tudo em conjunto. É o património que estão aqui a defender e acha que é muito interessante 
os jovens debaterem e construírem pontes para o futuro. 
Voltando à questão de não se ver crianças a navegar no rio disse que o seu filho faz isso há quase dois 
anos no Beira-Mar Gaiense e convidou todos a assistir porque, normalmente, aos sábados, conforme as 
marés, há sempre atividades relacionadas com a vela e crê que esta atividade também existe na Moita, 
na caldeira ou no próprio rio, bem como no verão, em finais de agosto, em que houve uma iniciativa de 
canoagem promovida pela Câmara Municipal na praia do Rosário, e isto também é algo que é de salutar, 
a prática do desporto no concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma 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 independente. 
 
 
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 de Miguel Santos do PS 
«É do entender da bancada do Partido Socialista que o tema “Moita Património do Tejo”, aprovado por 
unanimidade na Comissão Permanente de Cultura, Educação, Desporto, Juventude, Cidadania e 
Igualdade, é relevante e adequado aos objetivos da Assembleia Municipal Jovem por dois motivos bastante 
prementes. 
A Assembleia Municipal Jovem, que será composta por jovens que se encontrem no nono ano de 
escolaridade, deverá escolher um tema que permita várias abordagens e visões. O tema “Moita Património 
do Tejo” poderá ser abordado a nível histórico, cultural e tradicional, bem como também a nível ecológico, 
ambiental e sociológico, tornando também o tema amplo e consensual. 
O segundo motivo prende-se com a atualidade do tema, o que leva os jovens a ficarem mais atentos à sua 
evolução, também vincando o seu sentimento de pertença ao seu concelho e a introdução de jovens à 
realidade democrática no debate de ideias. 
Como tal a bancada do Partido Socialista votou favoravelmente em Assembleia Municipal com a convicção 
que, desde o atual estaleiro do Mestre Jaime até à importância histórica do rio Tejo, que o rio Tejo teve na 
nossa sociedade de outrora, tudo será estudado e debatido nas diversas vertentes pelos nossos jovens.» 
 
4 – Eleição do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, ao Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Tendo sido solicitada a apresentação de propostas aos partidos com representação na Assembleia, 
informou que foi presente uma única proposta apresentada pela CDU. 
Solicitou então à CDU que apresentasse a proposta, conforme transcrição infra: 
 
Sr. Tânia Ribeiro da CDU 
«Considerando que: 
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- A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) solicitou à Assembleia Municipal da Moita a 
eleição de dois Presidentes de Junta de Freguesia (um efetivo e um substituto) para que um dos eleitos 
integre o XXIV Congresso Nacional desta Associação, a realizar nos dias 29 e 30 de novembro em Vila Real; 
- De acordo com o ponto 3 da alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º dos Estatutos da ANMP deve a Assembleia 
Municipal da Moita proceder à eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e do suplente para integrar 
o referido Congresso Nacional, na qualidade de delegado do Município da Moita. 
Propomos, ao abrigo do disposto no ponto 3 da alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º dos Estatutos da ANMP, da 
alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º e do artigo 55º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter 
a eleição, através de escrutínio secreto, os dois Presidentes de Junta de Freguesia, um efetivo e um 
suplente, indicados pelo Grupo Municipal da CDU, respetivamente o Sr. Nuno Miguel Fialho Cavaco, 
Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e o Sr. 
Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, para que 
um dos eleitos integre o XXIV Congresso Nacional da ANMP, na qualidade de delegado efetivo do Município 
da Moita e para que o outro eleito seja eleito seu suplente. 
Moita, 27 de setembro de 2019 
Os eleitos da CDU» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação por escrutínio secreto, tendo dado 
indicação para os boletins de voto serem distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal. 
 
 
Submetida a proposta a votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria com a seguinte 
votação: vinte e um votos a favor e nove votos em branco. 
 
 
5 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Vice-Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo 
Gostariam de destacar, de uma forma muito breve, algumas questões. No campo das atividades, as festas 
populares do concelho, que já aqui foram referidas, pela forma como decorreram e manifestar o profundo 
agradecimento ao desempenho dos trabalhadores das autarquias, que culminaram nas festas da Moita. 
Um conjunto de projetos que decorrem nesta altura, que são continuamente melhorados e que, por vezes, 
até superam as suas expectativas, como as Férias Jovens, com trezentos e sessenta jovens, a UniSem que 
terminou com quatrocentos elementos e está prestes a reiniciar de forma bem participada, o Movimento 
Sénior com quatrocentos e cinquenta elementos e que também irá aumentar, a piscina do Parque José 
Afonso, que justifica a opção que a Câmara teve na sua resposta à população, uma vez que são milhares 
e milhares as pessoas que lá vão, e os Jogos do Futuro dos quais fizeram parte, e enquanto comissão 
organizadora acolheram a sessão de abertura. 
Valorizam, neste período, a construção de mais um piso sintético no Moitense e o complexo desportivo do 
concelho, do União Desportivo e Cultural Banheirense, há muitos anos trabalhado, discutido e agora 
concretizado. 
Gostavam de valorizar um galardão de mérito e reconhecimento entregue pela Confederação Nacional das 
Coletividades no dia da sessão solene, reconhecendo o trabalho da Câmara Municipal com o site que 
partilham com o Movimento Associativo, e que com ele foi feito. 
Das obras concretizadas gostavam de destacar o arranjo do quarteirão da Vila Verde e as obras nas escolas 
básicas, que já foram aqui referidas, como a obra na escola básica número um da Baixa da Banheira, alvo 
de requalificação dos telheiros e coberturas na totalidade, na escola número dois da Moita todo o espaço 
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exterior, na escola número um da Moita a climatização das salas de aula e a remodelação da instalação 
elétrica, na número seis o pavimento das salas de aula e as condições de climatização também foram 
todas alteradas, bem como um conjunto de outras obras e a substituição, na totalidade, das lâmpadas por 
lâmpadas led em todas as salas das escolas básicas do primeiro ciclo e jardins de infância. 
Destacar também a obra na biblioteca do Vale da Amoreira porque foi planeada há cinco anos, transmitida, 
inclusivamente, a uma comissão da Assembleia Municipal há quatro anos, e que foi uma questão de 
prioridades. Tiveram um investimento com o ar condicionado na biblioteca da Moita, depois fizeram uma 
remodelação quase integral na biblioteca de Alhos Vedros e agora, finalmente, foi possível fazer a obra 
planeada há tanto tempo. 
Das obras iniciadas neste período, e a finalizar, destacar a rua 1º de Maio na Baixa da Banheira, uma obra 
há muito tempo conversada com a população, discutida com a população em diversos momentos, e que 
vai abrir amanhã. Não está totalmente feita, ainda há um troço por fazer, mas ainda assim gostariam de a 
destacar. 
A piscina municipal de Alhos Vedros, que é um trabalho que vai iniciar com a substituição e a modernização 
de toda a maquinaria no que se refere à sua eficiência energética, bem como toda a alimentação do ar e 
aquecimento das águas. 
Por último a intervenção na zona ribeirinha na Moita e no Gaio, que por vezes parece simples, mas tem 
uma importância muito grande na ligação da Moita ao rio. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocado o relatório à discussão: 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Questionou qual o tempo previsto para demorarem as obras na piscina de Alhos Vedros. 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS 
Têm estado a falar sobre a necessidade das pessoas e da população se preocuparem com as questões 
das alterações climáticas, e é importante que haja um incentivo para que os cidadãos na Moita quanto 
aos resíduos que produzem, possam coloca-las nos locais apropriados, neste caso, havendo papeleiras 
junto às zonas de passagem dos cidadãos. Uma vez que, em relação ao mercado de rua da Baixa da 
Banheira, se identifica que nas entradas para o mercado não existem essas papeleiras para que as 
pessoas possam colocar o lixo que tiverem, e sendo esta uma zona privilegiada de passagem, perguntou 
se a Câmara tem algum plano para colocar papeleiras nessa zona e, caso haja, para quando está 
programado. 
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
A sua pergunta prende-se com a zona ribeirinha, entre a Moita e o Gaio-Rosário, porque passa por lá todos 
os dias e apercebe-se da grandiosidade desta obra que, certamente, irá valorizar e enriquecer a zona que, 
só por si, já tem uma beleza enorme e um potencial fantástico, e pretende saber se já há uma data de 
conclusão e qual o ponto de situação da obra. 
Perguntou também se está programada alguma intervenção nas muralhas e portas de água desta mesma 
frente ribeirinha, que estão num visível estado de degradação. Pensa que isto não é competência da 
Câmara Municipal, mas pergunta se existe alguma informação por parte do governo ou do Porto de Lisboa 
sobre alguma intervenção, uma vez que isto não deixa de ser património deixado ao abandono. 
 
Tomou a palavra Rui Pedro Garcia da CDU 
Neste mês de setembro em que assistem ao retorno do período de aulas crê que é importante realçar e 
congratular as diversas intervenções que a Câmara realizou nestes meses de verão nas escolas da sua 
responsabilidade. Destes investimentos e intervenções, evidenciam-se a substituição de todas as 



   Página 27 de 33 

lâmpadas das salas de aula por lâmpadas led, numa altura em que as questões das alterações climáticas 
estão na ordem do dia é para lá de uma medida que é amiga do ambiente, é mais do que isso, acaba por 
ser uma medida que tem contornos pedagógicos, até para os alunos e para as crianças, a compra de cerca 
de quarenta novos computadores para as escolas básicas do concelho, bem como o esforço que tem vindo 
a ser feito para dotar as salas de aula com internet e wireless, a compra de aparelhos de ar condicionado 
e o esforço que a Câmara tem empreendido na melhoria da climatização das salas de aula do nosso 
concelho. 
Quanto a intervenções de grande envergadura nas escolas evidenciou a da escola básica número um da 
Baixa da Banheira, que foi alvo de uma requalificação com a substituição de telheiros e coberturas na sua 
totalidade, a da escola básica número dois da Moita que foi alvo de remodelação de todo o espaço exterior 
e contará com espaços renovados, como um campo de jogos e novos bancos coloridos, uma nova caixa 
de areia e um conjunto de brinquedos para as crianças que frequentam o jardim de infância, a da escola 
básica número um que sofreu uma remodelação total da instalação elétrica, de forma a poder suportar os 
aparelhos de ar condicionado, a da escola básica número seis da Baixa da Banheira que recebeu várias 
intervenções como, por exemplo, o pavimento das salas de aula, a biblioteca e que também sofreu a 
remodelação da instalação elétrica, bem como dezenas e dezenas de pequenas obras, pequenas 
remodelações e obras de manutenção que podem ver no relatório. 
São investimentos que, certamente, representam um importante esforço financeiro, na casa das várias 
centenas de milhar de euros, e que dão garantias de futuro para que os alunos do nosso concelho tenham 
acesso a condições dignas que permitam o seu melhor desenvolvimento e aprendizagem. 
Neste sentido, congratula o esforço que o executivo da Câmara da Moita tem prestado na melhoria das 
escolas do nosso concelho e pergunta se há mais alguma intervenção ou obra relevante que lhe tenha 
escapado nesta breve exposição e se estão previstas outras obras ou investimentos para o futuro. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Vai abordar duas ou três questões sobre memória, apesar de já não ter a memória que tinha quando era 
mais novo, pelo que terá de se socorrer com auxiliares, mas pediu que o deixassem saudar o Sr. Jorge Beja 
por estar aqui a discutir questões tão importantes, e é pena que não tenha estado na última sessão sobre 
o aeroporto porque tem a certeza que ele também tinha algo a acrescentar à discussão, mas está aqui 
hoje e isso é que interessa. 
Sobre os atos da Câmara pediu que o deixassem apelar à memória de todos e relembrar o que se passou 
nesta sala em dois de março de dois mil e dezoito. Estão a falar de obras que estão concretizadas ou que 
estão em fase de se concretizarem, mas houve uma força política que entendeu não aprovar o 
financiamento para as obras. Os eleitos do Partido Socialista foram os únicos que votaram contra o 
financiamento destas obras. Como sabem, para se poderem candidatar a fundos comunitários, como é o 
caso, a Câmara teve que contrair um empréstimo e o Partido Socialista votou contra o empréstimo que 
permitiu a substituição da cobertura da escola básica número dois da Moita, a substituição da cobertura 
e a requalificação do espaço exterior da escola básica número um do Vale da Amoreira, a requalificação 
que está ainda a ser feita do exterior dos edifícios multifamiliares e espaço público no antigo PER, a 
requalificação do espaço envolvente ao mercado do Vale da Amoreira que ainda há de ser feita, a criação 
da via ciclável e pedonal entre a rua D. Manuel e a rotunda do Carvalhinho, na Moita, o projeto e a obra de 
execução de estruturação do corredor urbano de procura elevada da Avenida 1º de Maio, na Baixa da 
Banheira, obra de criação na zona trinta na Rua 1º de Maio, na Baixa da Banheira, projeto e obra de 
reconversão viária para a zona trinta da ex-estrada nacional onze traço um, na Baixa da Banheira, parque 
hortícola do Vale da Amoreira, zona de proteção ecológica, requalificação do parque de estacionamento 
complementar ao interface rodoferroviário da Moita e respetivos acessos, requalificação da frente 
ribeirinha entre a Moita e o Gaio, melhoria da eficiência energética dos edifícios municipais, piscina e 
bibliotecas municipais da Moita e Vale da Amoreira e melhoria da eficiência energética em iluminação 
pública. 
Portanto, mais do que falarem, mais do que dizerem que defendem o ambiente, que defendem a qualidade 
de vida das pessoas, é importante fazer e enquanto uns querem fazer outros não querem que se faça e 
são os mesmos que vêm dizer que o concelho tem dificuldades aqui e ali, mas na altura certa o seu voto 
não falha, e a CDU nunca falhou com o seu voto para alguma melhoria no concelho da Moita. 
Sabe que, se calhar, agora vão dizer “porque é que não se fala dos outros partidos”, mas representa a 
bancada da CDU e, obviamente, tem que falar nisto, porque sabe que o Partido Socialista votou contra 
estas coisas, contra o financiamento destas coisas e tem... 
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Tomou a palavra Márcia Santos do PS (sem uso do microfone) 
“Isso não é verdade.” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“É verdade é. Votaram contra.” 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS (sem uso do microfone) 
“Não é verdade. Quem é que votou contra?” 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU (sem uso do microfone) 
“Votaram contra a proposta…” 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU (sem uso do microfone) 
“E pá, mas esperem lá… Desculpem lá… então…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Votaram contra e assumam que votaram contra, portanto, se não sabe que votou contra tendo votado 
contra ainda é mais grave. Ainda é mais grave. Ainda é mais grave, portanto, já percebemos que não sabem 
o que é que fazem aqui na Assembleia.” 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS (sem uso do microfone) 
“Isso é mentira…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“É verdade e não me chama mentiroso, percebeu?” 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS (sem uso do microfone) 
“Isso é mentira…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Não. Mentira é o que a senhora está a dizer. Não me chama mentiroso…” 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
“Olhem, por favor, vá lá …” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Não me chama mentiroso…” 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
“Por favor…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Não me chama mentiroso…” 
 
Tomou a palavra Márcia Santos do PS (sem uso do microfone) 
“Isso é mentira…” 
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1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
“Márcia por favor…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Não me chama mentiroso. Você votou contra assuma que votou contra, ponto. Se não se lembra do que 
faz aqui o problema é seu, não me chama é mentiroso porque senão vai ter que desmentir.” 
 
1ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (na ausência temporária do Presidente) 
“Vá, vamos lá…” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
“Votaram contra aqui, sabem que votaram e se não sabem ainda é pior. Eu li as coisas todas. Votaram 
contra o financiamento ao PEDU. Foram os únicos, todas as outras forças politicas votaram a favor., 
portanto, votaram contra. Não diga que é mentira porque não é mentira.” 
 
Neste momento, alguns membros da Assembleia Municipal manifestam-se sem uso do microfone. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
«Se tinham outras opções para o concelho não eram estas. Votaram contra estas obras. Assuma, agora a 
verdade é que eu oiço aqui que o concelho da Moita é pobre, que isto assim e assado e quando se fazem 
melhorias vocês votam contra. Os outros poderão dizer o contrário. Assuma, não me chama é mentiroso 
se faz favor. 
Terminando, para dizer, a minha exposição foi longa, são não sei quantas intervenções, algumas feitas 
outras… porque há outra particularidade na CDU, aquilo que prometemos cumprimos. Aquilo que 
prometemos cumprimos e aquilo que prometemos é isto e está a ser cumprido. Se outros têm outras 
prioridades não sabemos quais são, agora nós cumprimos e não nos chamam mentirosos. 
Portanto, queria dar os parabéns à Câmara Municipal da Moita e às juntas de freguesia. Há aqui obras que 
são feitas, que a Câmara da Moita é a dona da obra, mas são acompanhadas de perto pelas juntas de 
freguesia e, por vezes, têm pequenas obras das juntas de freguesia, e assim é que é, não numa perspetiva 
do “vão fazer”, mas numa perspetiva “vamos lá a ver o que é que podemos melhorar”. Ainda há pouco 
tempo, e já agora, eu informo os membros da Assembleia, tive oportunidade de me deslocar numa visita 
com os eleitos que têm o pelouro da educação e das obras a uma escola, e quando lá chegámos a própria 
diretora da escola disse que a junta também tinha lá feito intervenções complementares a estas obras. 
Também os informei que o PS votou contra as obras, e também ficaram muito contentes com o Partido 
Socialista.» 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
“Nós abstivemo-nos. Não são as nossas escolhas e isso não inviabiliza o trabalho honrado das outras 
forças politicas nem sequer isso é posto em causa por nós. Não era a nossa opção, logo nós abstivemo-
nos. Por isso é assim, e nós não temos medo que se desate aos gritos, simplesmente nós não o vamos 
fazer.” 
Voltando áquilo que ia dizer inicialmente, disse que tinha duas situações ara relatar à Câmara, uma na 
sua rua, a Travessa do Matadouro, que tem uma tampa de esgoto danificada, está a sair água e está a 
gerar um cheiro bastante mau. Trata-se de uma coisa recente e daí estar a aproveitar este momento para 
a poder relatar. 
Antes de referir a outra situação quis enfatizar todo o trabalho que foi feito pela comissão e pelos 
trabalhadores da Câmara, que não pararam nas festas populares em Honra de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, e teve a sorte de poder estar presente nas festas até muito tarde e viu que os trabalhadores 
estiveram até muito tarde em prol do bem-estar de todos, bem como agradecer também às forças policiais 
que mantiveram uma festa muito mais segura do que nos anos anteriores, no entanto, quis perguntar à 
Câmara se tem algum plano, algum ponto, para os resíduos que depois ficam das barracas de venda. 
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Mora praticamente nos prédios ao lado das barracas e quando os senhores saem aquilo fica tudo sujo, 
deixando o trabalho para os trabalhadores da Câmara muito pior, porque passam horas, os resíduos 
espalham-se, são papéis, são pequenos plásticos, e é muito pior, por isso o trabalho poderia ser feito, e 
daí a sua pergunta, diretamente com os feirantes para que, no momento da sua saída, deixassem em 
grandes sacos todos esses resíduos apenas para serem depois recolhidos pelos trabalhadores. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
A sua intervenção tem a ver com a preocupação, que crê também ser da Câmara, e sabe que também é 
da AMRS, com  a questão da classificação da NUT III da península de Setúbal, uma vez que esta 
classificação, pelo facto de não haver evidências estatísticas de alguns dados económicos que são 
importantes para a distribuição dos fundos comunitários, faz com que a península de Setúbal, e o concelho 
da Moita em particular, sejam bastante prejudicados na distribuição dos fundos comunitários, uma vez 
que foram englobados na Área Metropolitana de Lisboa, uma área já com um nível de desenvolvimento 
que faz com que se tenha acesso a menos fundos. Esteve aqui a fazer as contas muito rapidamente em 
relação aos planos operacionais regionais e o PO de Lisboa tem aproximadamente nove por cento dos 
fundos regionais, num total, se não se engana, de oitocentos milhões de euros. 
Ora, isto faz com que exista muito mais dificuldades dos municípios, nomeadamente, da península de 
Setúbal e da Moita, em particular, em intervir no espaço público, naquelas operações que todos sabem 
que são necessárias e para as quais não existem fundos comunitários disponíveis do mesmo modo que 
existem noutros municípios. Isto não obsta que o município, à semelhança dos outros municípios da região, 
não faça as intervenções que estão financiadas, e não só aquelas que estão financiadas, mas no âmbito 
destas que estão financiadas está a terminar agora rua 1º de Maio na Baixa da Banheira e espera que 
esteja a começar a da Avenida 1º de Maio, entre a freguesia Baixa da Banheira e a do Vale da Amoreira. 
Depois de deixar aqui esta preocupação, que é uma preocupação da bancada da CDU o que queria 
perguntar à Câmara era para quando é que está previsto o início das obras na Avenida 1º de Maio. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Pediu a palavra para intervir no sentido da intervenção do seu camarada Rodrigo Pedro sobre as obras 
daquela zona que vai da Moita até ao Gaio, e como sugestão para as próximas obras desta dimensão, 
disse que era interessante que a maior parte da população tivesse uma imagem de como é que o projeto 
vai ficar, e existem formas até baratas de o poderem fazer, uma vez que toda a gente tem um telemóvel e 
é uma zona onde passam, seguramente, milhares de pessoas durante a semana, para que pudessem 
consultar como é que o projeto iria ficar no final, porque crê que a maior parte das pessoas tenha essa 
curiosidade e era importante também pela forma como mostram às pessoas o que estão a fazer no espaço 
público. 
Outra coisa que o chateia ali naquela zona, e pensa que devem estar a ser tomadas as medidas para 
resolver esta situação, é as pessoas invadirem aquele espaço, que é um espaço para as pessoas, para os 
animais, portanto, de baixo peso, com os seus carros privados e vão à pesca. Gosta de pesca, já pescou 
muito, agora é mais no prato, mas acha que não faz sentido nenhum as pessoas levarem para ali o carro. 
Também não faz sentido nenhum colocarem ali uma barreira que impeça, por exemplo, as bicicletas de 
passar, ou as pessoas de mais idade terem que saltar alguma coisa. É claro que aquelas pessoas estão a 
infringir a lei porque está lá um sinal a indicar que aquilo é só para pessoas, animais e bicicletas, mas a 
verdade é que os carros vão para lá e a obra que lá está a ser feita, aquele reforço daquela zona, ainda 
que não perceba porque não é engenheiro, sofre com os carros de certeza absoluta porque aquilo não 
está previsto para aguentar com carros, pelo que pergunta se existem ali medidas dissuasoras, além da 
própria lei, para evitar aquilo. 
Por último, e porque nos poucos dias que agora está no concelho o rio é aquilo que lhe dá forças para 
trabalhar durante a semana, a sua preocupação para a Câmara Municipal, daquilo que discutiram na 
última sessão sobre a preocupação da navegabilidade do Tejo, se o projeto do aeroporto avançar e as tais 
medidas mitigadoras que estão na calha e que, se calhar, ainda são piores do que deixarem estar tudo 
como está, é se em relação às embarcações tradicionais, segundo as preocupações que foram refletidas, 
existe alguma medida, também mitigadora, para que as nossas embarcações possam ir até Lisboa, como 
fazem agora o nosso varino e as outras que têm os mastros grandes. 
Para terminar, e porque esta questão da mentira e da verdade é sempre uma coisa importante e que o 
incomoda, pelo que tenta pautar sempre o seu exercício pela verdade e baseado em números, quis mostrar 
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uma fotografia sobre esta questão da vela no Gaio-Rosário. Existe mesmo, não é mito, eles existem lá. 
Todas as semanas, aos sábados, estão lá os barcos com crianças. 
 
Tomou a palavra Jorge Beja PS 
Quis fazer um preliminar em relação à sua intervenção, desde já porque ficou sensibilizado pela falta que 
o Sr. Nuno Cavaco teve da sua pessoa na última Assembleia. Ainda em relação ao Sr. Nuno Cavaco e à 
exaltação que ele teve aqui, o que também é frequente, referir que o problema aqui não é se é verdade ou 
mentira, a questão é que é habitual o Sr. Nuno Cavaco, principalmente, o Sr. Nuno Cavaco, deturpar a 
informação que as outras pessoas dão. É normal. Ele dá sempre a volta por outro lado. Nunca diria que 
ele é mentiroso, e até o apanhar numa mentira nunca dirá que ele é mentiroso, mas neste caso concreto, 
às vezes, nalgumas coisas que diz seria mais “tipo uma rolha de cortiça”. 
Quanto à sua questão que, eventualmente, pode estar resolvida porque pode ter sido feito esta semana, 
houve uma colega sua que mora naquela zona e diz que está num estado lastimoso, e já não é a primeira 
vez que ela lho diz, por trás da praça de touros, mas não na circular, nos prédios que estão por trás, onde 
há um descampado que é mantido pela Câmara muito pontualmente, e que estava lastimoso. Não sabe 
se esta semana a situação foi ou não resolvida porque não esteve com ela esta semana, a queixa foi-lhe 
feita na semana passada, mas aqui um pedido que fazia encarecidamente à Câmara, e qualquer dia torna-
se especialista em lixo e em reciclagem, foi para que mudassem por favor, ou pedissem para mudar, os 
novos contentores de lixo porque é uma coisa pura e simplesmente horrível, e não é horrível em termos 
estéticos, mas sim em termos de funcionalidade. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Tem uma questão que gostava de ver esclarecida, mas pediu que lhe permitissem um breve comentário 
sobre algumas questões que são aqui colocadas e da forma como são colocadas. Foi aqui colocada, por 
exemplo, a questão da verdade e da mentira e acha que, às vezes, as línguas são muito ligeiras e pouco 
refletidas daquilo que dizem. Vote-se contra ou se abstenha, a verdade é que quem não é a favor de 
determinado projeto, determinado documento, não está a favor dele, não se está a comprometer com o 
andamento desse documento, portanto, acha que a questão deste esclarecimento era importante. 
Por outro lado, suscitado perante uma intervenção, também gostava de perguntar à Câmara se o número 
do piquete de esgotos ou piquete das águas está impedido ou se não está a funcionar, porque o assunto 
que se traz para a Assembleia é uma tampa de esgoto e estar à espera da Assembleia porque está a verter 
quando há um dever de cidadania, há um dever de serviço, um compromisso para com o serviço público, 
e as questões devem ser colocadas aos serviços, deve ser solicitado o seu arranjo, solicitar que sejam 
intervencionadas e não estar à espera de uma Assembleia para uma coisa que até pode ser grave, pode 
ser muito importante e pode até causar acidentes, e ficam mal, ficam muito mal, se estiverem à espera da 
Assembleia para trazer uma tampa de esgoto entupida. É o dever de todos, enquanto cidadãos, enquanto 
munícipes, pedir, comunicar, exigir que os serviços intervenham. Obviamente, há muita forma de fazer 
política, mas acha que a forma de fazer politica deve ser refletida e deve ser ponderada, e as coisas 
seguirão o seu rumo, porque tudo faz parte de uma caminhada da vida e de uma aprendizagem. 
A questão que queria colocar relativamente ao relatório da atividade municipal é porque verificou na 
página onze, no capítulo da Proteção Civil, um alerta para um enxame de vespas, pelo que questionou se, 
de facto, se trata de vespa asiática. A comunicação social tem estado a dar notícia de que isto começou 
em França com a importação de bonsais, segundo dizem importados do oriente, tem vindo por aí abaixo, 
há notícias recentes de episódios de vespa asiática no concelho de Lisboa e também em Sintra, 
nomeadamente, na mata do Palácio da Pena, e esta referência deixou-o, naturalmente, ainda mais 
preocupado, daí querer saber se se trata de uma situação de vespa asiática que foi detetada no concelho 
ou não, se foi um alarme falso e se é mais o receio das pessoas a funcionar. 
Pediu que lhe permitissem ainda perguntar ao município, porque é uma dúvida que tem, e isto em relação 
ao município da Moita, mas aos outros municípios que estão a intervir nesta matéria, naturalmente, 
também se colocará esta questão, porque tratando-se de uma espécie invasora que não é autóctone, que 
não tem predadores no ecossistema local, que foi devido, de facto, àquela importação, segundo está 
documentado, se haverá um compromisso, uma responsabilidade de quem a importou, do país que a 
importou, ou da própria união europeia onde estão inseridos. Aquilo que parece é que isto cai, 
exclusivamente, na alçada e na responsabilidade dos municípios, dos serviços de proteção civil municipal, 
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quando isto, na verdade, é uma responsabilidade do país que a importou, do país que está inserido na 
união europeia, tal como nós, e o próprio Estado também não se pode demitir desta responsabilidade. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Em defesa da honra do grupo municipal do PS, de facto, em politica não pode valer tudo e uma mentira 
repetida diversas vezes não passa a ser uma verdade, continua a ser uma mentira na mesma, e aquilo 
que aconselha ao Sr. Nuno Cavaco, ao Sr. João Figueiredo que o apoiou dizendo que tinham votado contra, 
e até referiu que todos votaram contra, é que venha para estas Assembleias melhor documentado e, se 
calhar, ficava-lhe bem um pedido de desculpas. Visto que afirmou o que afirmou, com o tom de voz que 
afirmou, ficava-lhe bem um pedido de desculpas porque não foi verdade. Aquilo que foi dito foi mentira. 
Em relação às questões para a Câmara, e porque estão a falar em promessas, perguntou para quando a 
intervenção no Parque das Salinas, para quando a ciclovia Rosário-Sarilhos Pequenos que também foi 
uma promessa, e visto que a CDU cumpre, para quando o cumprimento dessa promessa da ciclovia 
Rosário-Sarilhos Pequenos. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Só para clarificar uma situação. Tem verificado que, ultimamente, muita gente fala no rio como se 
conhecesse o rio, a realidade do rio e dos clubes que estão relacionados com o rio, mas, efetivamente, 
não conhecem e também não são obrigados a conhecer. 
Conhece a atividade náutica do Beira-Mar porque é sócio e sabe do trabalho que o seu amigo Marco 
Semião lá está a fazer. Também sabe, e não é obrigado a saber, nem fazia falta para aqui, que os miúdos 
da náutica do Beira-Mar quando entram em competições oficiais entram pelo Clube de Vela do Barreiro, 
porque ainda lhes falta alguns requisitos para que se possam inscrever enquanto clube, mas há pouco 
quando se referiu e quando disse que na Moita não há nenhum miúdo a aprender a navegar à vela é 
verdade, porque se referiu à Moita e não ao concelho da Moita. E disse na Moita porque isso. em tempos, 
aconteceu e na Moita também existe um clube que, inclusive, já chegou a ser campeão regional de optimist 
da Associação Regional de Vela do Centro, portanto, foi da Moita que falou. 
Conhece a realidade náutica do Beira-Mar e, como disse, conhece a realidade da Moita que nem toda a 
gente conhece, e a realidade a que se referiu na Moita hoje é diferente, para pior, daquilo que foi em 
tempos, e aquilo que quer voltar a ver é a caldeira da Moita com miúdos da Moita, do clube da Moita, 
porque ele existe, é isso que quer, e daquilo que depender de si está disponível para ajudar aquele clube 
no que for possível para ver isso de novo, portanto, aquilo que disse repete, não há ninguém, neste 
momento, na Moita a ensinar miúdos a navegar, o que existe é no Beira-Mar, na Moita não há. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para prestar os 
esclarecimentos solicitados. 
 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Daniel Figueiredo 
Sobre o tempo previsto para a piscina de Alhos Vedros, sendo uma intervenção complexa e prolongada, 
porque tem a ver com toda a mecânica, porque também vem do exterior e porque não é só a realização e 
a construção da obra, mas também com um período de experimentação, se está ou não bom, não há data 
certa, mas estão a contar com alguns meses, portanto, seguramente, toda a época desportiva, mas não 
têm data certa. 
A obra na zona ribeirinha entre a Moita e o Gaio estará finalizada em final de outubro e serão tomadas as 
tais medidas para condicionar o trânsito. 
Se a APL tem prevista, ou se têm conhecimento de alguma intervenção prevista, recentemente ou no 
futuro, não têm conhecimento de nenhuma obra da APL nem de nenhum trabalho previsto. 
Sobre as obras previstas nas escolas, as obras que referiram são também obras de continuidade, ou seja, 
elas não aparecem aqui avulsamente, são trabalhos planeados, previstos, combinados com as escolas na 
rede, no Conselho Municipal de Educação, portanto são de continuidade, apareceram agora, mas já há 
muito que são planeadas e trabalhadas, mas haverão no exterior da EB1 da Baixa da Banheira, a 
climatização é um trabalho progressivo e na zona de refeições no Chão Duro, que ainda hoje lá estiveram. 
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Relativamente à Avenida 1º de Maio o concurso será lançado até ao final do ano. 
Quanto à existência de uma “medida mitigadora”, que foi colocada assim de forma irónica, para todo este 
património do Tejo que aqui foi tão calorosamente defendido, a única medida foi o parecer, que nem 
sequer é uma medida, foi o parecer da Câmara e da Assembleia Municipal, que é a única coisa que até ao 
momento defende e que refere as embarcações tradicionais. 
Sobre o enxame de vespas confirma-se que é a vespa asiática e há uma intervenção liderada pela proteção 
civil e os serviços do ambiente. 
A intervenção do Parque das Salinas está a ser discutida e ultimada. 
Sobre a ciclovia do Rosário e Sarilhos Pequenos está em negociação. 
Sobre as restantes questões tomaram nota e irão avaliar. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia, deu indicação ao 2º Secretário, João Apolónia, para iniciar 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 foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com vinte e oito votos a favor, sendo quinze da CDU, sete do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um 
independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, eram zero horas e quarenta e nove minutos do 
dia vinte e oito de setembro de 2019. 
 
 

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 fazem parte integrante da mesma. 


