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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 001/XII/2020 

Sessão Ordinária de 14/02/2020 

1ª Reunião – 14/02/2020 

 

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre do 
Edifício Sede do Município realizou-se a primeira reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
com a seguinte Ordem do Dia: 
 
 

1º - Cedência em Direito de Superfície – Centro de Reformados da Baixa da Banheira; 
2º - Concessão de um Terreno Municipal para a Construção e Exploração de Campos de Padel na 

Freguesia da Moita; 
3º - Benefícios Fiscais no âmbito dos Incentivos à Reabilitação Urbana – Isenção de IMI prevista no 

artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; 
4º - Isenção de IMI nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – Retificação às 

deliberações datadas de 23 de outubro de 2019 – Propostas 161/XII/1019, 162/XII/2019 e 
164/XII/2019; 

5º - Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita; 
6º - Empréstimo M/L Prazo para financiamento de obras no âmbito do Programa Municipal de 

Repavimentações; 
7º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Em virtude do Presidente da Assembleia Municipal, João Manuel de Jesus Lobo, ter pedido a sua 
substituição nesta sessão, cabe-lhe a si substituí-lo e dirigir esta Assembleia. 
Para proceder à constituição da Mesa, em face da ausência de um dos seus membros, e em conformidade 
com o nº4 do artigo 15º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, designou o membro Carlos 
Alberto Pereira Dias para a composição da mesma, tendo este ocupado o lugar de 2º secretário. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- João Manuel de Jesus Lobo é substituído por Fernando Alves Fernandes Gaio 
-  Carmen Sofia Pereira Lima é substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
-  Maria Paula do Rosário Dias Folgado Diogo é substituída por Raquel de Jesus Garcia Capucho 
-  Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro é substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Francisco Jorge Santos Oliveira é substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
- Maria Antonieta Cabrita Mendonça é substituída por Renata Isabel Rego Rosa 
- Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos é substituído pelo 

representante legal, o Secretário Jorge Miguel Miranda Paulino 
- Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros é substituído pela representante legal, a Secretária Eli 

Andrea Matias Dias Barros Rodrigues 
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Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Miguel Francisco Amoêdo 
Canudo e Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
- Não houve intervenção do público presente. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Porque os serviços estavam a proceder à distribuição dos documentos entregues na Mesa da Assembleia 
perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer uma intervenção antes do período da 
ordem do dia. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Quis deixar uma nota sobre com a condução dos trabalhos, não de hoje, no sentido de solicitar que na 
próxima reunião de coordenadores dos grupos municipais fosse agendado um ponto que tem a ver com o 
artigo vinte e sete do regimento referente, concretamente, à duração das sessões e isto como calcularão, 
a propósito daquilo que ocorreu na última sessão da Assembleia Municipal. 
Os coordenadores sabem que aquilo que vai dizer é verdade porque tinham combinado que as 
assembleias municipais funcionariam por um período de três horas e meia, que eram o que calculavam 
ser o aceitável, e começando às nove horas terminaria à meia noite e meia, e caso algum ponto já tivesse 
iniciado podia ser prolongado por mais meia hora para o concluir. Esta regra foi alterada na última sessão, 
por uma interpretação que entendem abusiva por parte da Mesa, e antes de qualquer diligência, 
entenderam por bem que os coordenadores dos grupos municipais falassem neste assunto, uma vez que, 
e vai terminar como iniciou, todos sabem o que acordaram, daí que o próprio regimento tenha sido 
aprovado por unanimidade. Qualquer alteração ao regimento que se justifique, pontual ou estrutural, teria, 
obviamente, e nesta matéria em concreto, em nome da palavra dada, que ser aprovada por unanimidade. 
Todavia, o objetivo é transmitir a necessidade deste tema constar da próxima reunião de coordenadores. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Têm uma questão sobre as transmissões online porque nos dias vinte e dois e vinte e cinco de novembro 
tiveram o arranque das transmissões online, e no dia seguinte as transmissões estavam disponíveis, mas 
depois desapareceram e desapareceram não por um dia, por dois ou por uma semana, mas por dois 
meses, ou seja, só foram publicadas a vinte e sete de janeiro. Isto, no seu entender, é grave porque hoje 
teve o cuidado de consultar as visualizações e uma tinha sete e outra tinha oito e, normalmente, quando 
não é publicada logo de seguida perde-se o efeito da gravação uma vez que as pessoas gostam de ver a 
gravação nos dias seguintes e tiveram uma interrupção, ou seja, privaram os munícipes durante dois 
meses em que não puderam assistir às gravações da Assembleia Municipal, daí que questionem o que é 
que se passou para que as gravações tivessem desaparecido e só terem voltado passado dois meses. 



   Página 3 de 33 

Mais sugeriram que as mesmas ficassem disponíveis na página da internet do município como sucede 
com as atas. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Registou, mas não consegue responder porque são questões informáticas que a ultrapassam. De qualquer 
forma, aquilo que acordaram foi a transmissão da assembleia no momento em que ela ocorre, todavia irá 
tentar perceber o que se passou com as transmissões. 
Por não ter mais nenhum pedido de intervenção, e para que os serviços terminassem de distribuir os 
documentos bem como para que os membros da Assembleia pudessem proceder à leitura dos mesmos 
informou que iriam aguardar uns minutos. 
Retomada a sessão, informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
 
A - Saudação ao “XIV Congresso da CGTP”, apresentado pela CDU; 
B - Saudação à “Construção da nova unidade de cuidados primários de saúde da Baixa da Banheira”, 

apresentado pelo PS; 
C - Moção “Dia Internacional da Mulher – 8 de março”, apresentada pela CDU; 
D - Recomendação “Revisão do modelo de ecopontos e da sua localização”, apresentada pelo PS; 
E - Recomendação “Implementação do Orçamento Participativo Jovem, apresentada pelo PS; 
F - Moção “Pelo Investimento do Governo nas Escolas Públicas do Concelho da Moita”, apresentada pela 

CDU; 
G - Recomendação “Erradicação do amianto no concelho da Moita”, apresentada pelo PS. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Eli Rodrigues da CDU 
“Saudação ao XIV Congresso da CGTP 
Os eleitos da Assembleia Municipal da Moita saúdam calorosa e fraternalmente os delegados e as 
delegadas ao XIV Congresso da Central, assim como os convidados e convidadas nacionais e 
internacionais e os membros do Conselho Nacional. 
Aproveitamos para saudar igualmente todas as lutas dos trabalhadores travadas ao longo destes 50 anos 
e que são parte integrante da História da luta dos trabalhadores portugueses e do seu Movimento Sindical 
Unitário. Ao fazê-lo enviamos uma mensagem de apreço a esse coletivo de Dirigentes, Delegados e 
Ativistas que, no passado e no presente, agiram e agem, apesar das contrariedades, em prol dos direitos 
dos trabalhadores, da sua qualidade de vida e das suas famílias. 
Desejamos aos delegados ao Congresso e à nova Direção um bom trabalho para que sejam encontradas 
as melhores estratégias para o êxito da luta. 
Moita, 14 de fevereiro de 2020 
Os eleitos da CDU” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos a favor, 
sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
“Construção da nova unidade de cuidados primários de saúde da Baixa da Banheira 
A Assembleia Municipal da Moita assinala como muito positivo o início das obras de construção da nova 
unidade de cuidados primários de saúde da Baixa da Banheira, cuja legítima expetativa é sobejamente 
conhecida. 
A obra que foi consignada a 6 de janeiro último e tem prevista a sua conclusão em junho de 2021. 
Com um valor de adjudicação de 2 305 758,52€, dos quais cerca de 900.000€ são destinados a arranjos 
exteriores, o novo equipamento de saúde está preparado para responder a diversas valências, que deseja 
constituam motivo de atratividade à disponibilidade de profissionais de saúde. 
Este é um projeto comparticipado a 50% por fundos comunitários através do Lisboa 2020, o que é também 
de assinalar. 
O equipamento tem como objetivo servir 30 400 utentes e vai permitir substituir o centro de saúde 
atualmente em funcionamento num prédio de habitação com consideráveis constrangimentos. 
De assinalar que este é um bom exemplo de parceria entre a administração central e a administração local 
que deve ser relevado e seguido. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 14 de fevereiro, saúda o início da construção da nova 
unidade de saúde de cuidados primários da Baixa da Banheira e deseja que este novo equipamento 
marque também uma nova era nas respostas em saúde, nomeadamente com a adesão de médicos e 
enfermeiros e a sua fidelização aos utentes da Baixa da Banheira. 
Mais se propõe a aprovação da presente Saudação em minuta para imediata produção de efeitos, e o seu 
envio ao Ministério da Saúde, à ARS-LVT, ao ACES Arco Ribeirinho, à Câmara Municipal da Moita, à União 
das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira – Executivo e Assembleia de Freguesia – e aos 
órgãos de comunicação social, regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos municipais 
online disponíveis.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Em nome da Bancada da CDU informou que concordam, quase na totalidade, com a saudação, mas acham 
que peca por não referir duas coisas importantes, pelo que vai fazer um pequeno enquadramento. 
Quando observarem ou verem no terreno um secretário de Estado ou um deputado a fazer calçada ou a 
apanhar o lixo podem falar em parcerias e coisas do género, mas até lá não podem, porque cada patamar 
do Estado tem a sua responsabilidade e a Câmara Municipal da Moita não tem responsabilidade nenhuma 
sobre a saúde, portanto, o que esta questão das parcerias significa é que a Câmara está a fazer um esforço 
e está a usar recursos que seriam destinados a outras competências para poder aqui resolver um 
problema cuja solução tinha que ser do ministério da saúde e não foi, pelo que sugerem que se acrescente 
qualquer coisa como “louvando o esforço da Câmara que, apesar de não ser das suas competências, está 
a substituir-se ao governo”. 
Por outro lado, e lembrando que este processo de construção do centro de saúde tem trinta anos, não 
apareceu o ano passado nem há dois anos, e numa saudação à construção da nova unidade de cuidados 
primários de saúde da Baixa da Banheira, não falar na luta de trinta anos da população também lhes 
parece que não está correto, pelo que também sugerem que se acrescente, por ser mais do que justo, e 
pode ser no mesmo parágrafo, “lembrar aqui a luta da população e, em especial nos últimos anos, da 
comissão de utentes da saúde da Baixa da Banheira, que tem acompanhado o processo, tem feito 
sugestões e tem procurado construir uma solução em conjunto”. 
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Portanto, sugerem estas duas alterações, a de dar relevância à Câmara Municipal da Moita, que vai além 
da sua obrigação e se está a substituir ao governo, e a de valorizar a luta daquela população que durante 
trinta anos lutou para que o centro de saúde esteja agora a ser construído, porque lhes parece que são 
pequenas coisas que não alteram a saudação e que repõem o valor de quem o tem. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante as alterações sugeridas questionou o proponente quanto à sua aceitação. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Esta intervenção vem naquilo que é a linha que o Sr. Presidente da União de Freguesias os vem 
habituando, mas este texto foi construído de uma forma a ser consensual para poder recolher a 
unanimidade da votação dos membros desta Assembleia, e pensam que tem os considerandos que são 
mais relevantes neste processo, pelo que a bancada vai manter este texto tal como ele está na expectativa 
que o mesmo seja aprovado porque, de facto, consideram que é importante e foi nesse sentido que 
construíram um documento que entendem que é consensual e que releva esta parceria entre a 
administração central e local que é muito importante. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Não sabe qual é a linha a que tem habituado alguém, mas o que fez foram duas sugestões porque a 
Câmara Municipal, efetivamente, não tem competência nenhuma sobre a saúde, não tem, e cede um 
terreno, investe dinheiro, o que significa que retira dinheiro e meios das suas competências para aplicar 
em substituição do governo e isto deve ser reconhecido por todos. Depois não reconhecer o papel da 
população na luta pelo centro de saúde, que tem trinta anos, parece-lhe que é outra coisa qualquer e que 
é má vontade, portanto, o Sr. Miguel Jorge faz o que entender, mas gostaria de lhe perguntar qual é a linha 
a que o tem habituado porque aqui não há truque nenhum. 
Sugerem-se duas coisas que o Sr. Miguel Jorge não desmente, mas primeiro diz que o habituou não sabe 
ao quê e depois diz que não aceita, pelo que gostava de perceber porque é que não aceita, e acha que era 
bom para as pessoas que estão aqui e em casa perceberem porque é que não aceita que se coloque aqui 
que a Câmara Municipal cede o terreno e faz obra que não é da sua competência, e porque é que não se 
faz referência à população que lutou durante trinta anos por este direito. É só isto que gostava de saber 
bem como saber qual é a linha que tem habituado porque acha que não tratou mal ninguém do Partido 
Socialista, nem falou de nada, apenas considera que esta parceria não é tão linda assim como o Partido 
Socialista quer fazer parecer, porque o que está aqui é uma desresponsabilização do Estado, do governo 
e do ministério da saúde e um assumir de responsabilidade por parte da Câmara. 
Não é contra a parceria e acha que vai resolver alguma coisa, mas cada um a seu dono, não reconhecer a 
luta da população num documento já é alguma coisa que o preocupa, mas aí é o PS que os tem habituado 
a essa linha, porque sempre que tomam posições sobre o centro de saúde não reconhece a luta da 
população, e a população é importante. Na população há militantes do Partido Socialista, do Bloco de 
Esquerda, do PSD, do CDS, não é uma coisa ideológica. As pessoas sentem necessidade do centro de 
saúde e dos médicos e lutam por aquilo há trinta anos, portanto, não aceitar nem uma nem outra, parece-
lhe algo intransigente e inexplicável, daí que gostasse que lhe explicassem porquê, mas sem essa parte 
da linha a que os vem habituando, Fez duas sugestões, aceitam ou não aceitam, mas deixem lá a sua 
pessoa, porque o que é importante é o centro de saúde. 
 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Tem duas ou três notas a propósito desta saudação, e vai começar pelas dúvidas apresentadas. 
Esta saudação é relativa ao início da construção da nova unidade de cuidados primários de saúde da Baixa 
da Banheira, é isto que está aqui em causa, e ela não é poupada em palavras relativamente ao trajeto do 
processo, nomeadamente, e reafirmam, desta boa parceria entre a administração local e a administração 
central. Na primeira intervenção foi dito que não era parceria nenhuma, na segunda intervenção foi dito 
que esta parceria até parecia dar frutos, portanto, era bom que determinados raciocínios vindos, 
exatamente, do mesmo sítio se entendessem porque conflituam entre eles. 
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O segundo aspeto que lhe parece particularmente importante é que se o município da Moita, ou outro 
município qualquer, não tivesse competências na área da saúde significava que não tinha poderes legais 
para agir, que não tinha poderes legais para assinar o contrato-programa que assinou com o ministério da 
saúde, que não tinha poderes legais para comparticipar em cinquenta por cento os arranjos exteriores, 
que não tinha poderes legais para fazer a cedência do terreno, não em propriedade plena, mas em direito 
de superfície, e aqui não tinha a Câmara nem tinha a Assembleia Municipal, uma vez que essa cedência 
veio à aprovação da Assembleia,  
O Partido Socialista procurou apresentar uma saudação absolutamente transparente, pacifica, no sentido 
de todos juntos assinalarem algo que era do anseio das populações em que, de facto, as próprias 
populações se envolveram, aliás está dito que era sobejamente desejado pelas populações, portanto, o 
texto que propõem a votação é aquele que apresentaram. Se um outro grupo municipal entende que deve 
apresentar uma saudação que apresente, mas este é o texto que estão disponíveis para apresentar ao 
escrutínio da Assembleia Municipal. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por maioria com dezassete votos a favor, sendo 
dois da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; cinco abstenções da CDU; 
nove votos contra da CDU. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto de João Figueiredo da CDU 
“Eu votei contra esta saudação não porque esteja contra o início da construção do centro de saúde. Eu 
votei porque esta saudação, tal como foi dito pelo meu camarada Nuno Cavaco, não reflete aquilo que foi 
o mecanismo mais importante para a construção deste centro de saúde, que foi a luta das populações 
durante trinta anos, porque durante trinta anos nós na Baixa da Banheira, porque eu também sou 
residente na Baixa da Banheira, lutámos por um novo centro de saúde e do lado de quem propõe esta 
moção muitas vezes o que tivemos foi um voto contra naquele sítio onde se pode decidir a construção.” 
 
Declaração de Voto do Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 
“Subscrevendo também as palavras atrás referidas há aqui uma lacuna nesta saudação que é referente 
ao papel que as populações tiveram para que este centro de saúde fosse uma realidade, mas também 
votei contra, e enquanto membro de uma autarquia local e, neste caso, presidente de uma junta de 
freguesia, e em concreto a Junta de Freguesia da Moita, a parceria que aqui se fala não teve o sentido 
inverso quando a Junta de Freguesia da Moita procurou construir o novo edifício sede da Junta de 
Freguesia, pois a Junta de Freguesia também procurou na administração central apoios para a construção 
da mesma e sempre foram barradas, quer pelos governos do PS, quer pelos governos do PSD. 
Portanto, esta parceria que se pede aqui que haja uma relação entre a administração central e a 
administração local, quando é o sentido inverso a mesma não se verifica, portanto, mantendo a coerência 
do texto, não posso de maneira nenhuma aceitar que as autarquias substituam a administração central 
naquilo que é as suas competências porque a Junta, dando cumprimento à lei e procurando dar resposta 
a uma série de constrangimentos que existia na freguesia, nomeadamente, as acessibilidades ao edifício 
da Junta, não teve o mesmo papel, não teve a mesma ação da administração central, por isso não podia 
estar a favor desta linguagem em que se pede a uns para os outros se libertarem delas.” 
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Declaração de Voto do Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno 
Cavaco 
“Eu concordo com os meus camaradas, mas quero dizer aqui mais duas coisas. Também votei contra 
devido à intransigência e à falta de sentido democrático dos proponentes. Eu fiz duas propostas que não 
foram explicadas e ainda por cima, numa delas, numa primeira intervenção, que o proponente depois a 
seguir não vai a jogo e deixa ir outra pessoa a jogo não sei porquê, e quero perceber porquê. Se calhar 
sente-se incapacitado para me responder e então não respondeu e ainda me chamou nomes. 
Eu fiz duas propostas e o proponente não respondeu, respondeu de uma forma que não respondeu, a 
seguir uma camarada do proponente respondeu não respondendo, portanto, as minhas sugestões não 
foram respondidas, portanto, votei contra. Não estou contra que fiquemos satisfeitos do centro de saúde 
estar a ser feito, agora fico triste e por isso também votei contra, e eu até admito que se faça uma grande 
ginástica e não se refira o papel da Câmara que se substitui ao governo, agora substituir a luta das 
populações por desejos parece-me a mim algo que é incompreensível, até porque, desculpem-me lá, eu 
sou daqueles, e nesta sala há alguns, que sempre acompanhou a luta das populações para todo o lado. 
Alguns dos que estão aqui não o fizeram e nalguns sítios até apoiaram votos contra, porque a verdade é 
que na Assembleia da República, como o meu camarada João Figueiredo disse, este assunto foi levado lá 
para ser resolvido e houve muitos deputados, muitos deputados do Partido Socialista e do Partido Social 
Democrata e do CDS que votaram contra, portanto, há trinta anos que isto é proposto, se só agora é feito 
alguma coisa se passou e portanto não há assim tanta falta de entendimento quanto isso. O que me 
pareceu a mim foi que não se quis acrescentar, por motivações politicas e para esconder aqui a questão 
da luta, portanto, votei contra e tenho muito orgulho em votar contra porque estou a defender a minha 
população.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por Luis Morgado 
“Nós votámos a favor porque tratando-se desta saudação da iniciativa do Partido Socialista que, aliás, é o 
partido do governo, avançar para uma saudação destas é porque é certo e sabido, e é garantido, que desta 
vez sim o centro de saúde da Baixa da Banheira vai mesmo ser construído. Além desta certeza, há um 
facto que é irrelevante em relação ao sucesso da construção do centro de saúde, é irrelevante, que é o 
facto, porventura, no ponto de vista político ou até filosófico, estarmos perante uma saudação em que o 
PS local, da Moita, pratica o que se chama a redenção, mas para nós não nos incomoda porque haverá 
tempo de fazer discurso, haverá tempo de evidenciar, naturalmente, a luta da população, enfim, haverá 
tempo para todas essas coisas, agora invalidar uma saudação destas, porque ela aqui, de facto, também 
diz a verdade e dá a garantia, não tenham dúvidas, para mim este é o documento que, de facto, tendo em 
conta que o PS é governo, é o documento que garante que o centro de saúde vai ser construído.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Teresa Lésico da CDU 
“Dia Internacional da Mulher – 8 de março 
Na sociedade atual, as mulheres precisam da concretização de políticas que respondam às suas justas 
aspirações. Políticas que assegurem a igualdade em todas as esferas da vida, a garantia de acesso ao 
trabalho e a não exclusão das mulheres por serem mães, a garantia de carreiras profissionais, a promoção 
e o acesso a todos os cargos de direção; a igualdade salarial entre homens e mulheres; o fim da 
precariedade no emprego que impede a realização de projetos de vida a tantas jovens. Medidas que 
facilitem as tarefas familiares ainda demasiado concentradas na mulher e que lhe retira o tempo para 
viver. 
São necessárias políticas que realcem o valor do trabalho, que ponham fim à desregulação dos horários, 
instrumento de intensificação da exploração laboral e obstáculo à conciliação entre a vida familiar e 
profissional. O Estado deve usar os instrumentos e instituições de que dispõe para fazer cumprir os direitos 
de maternidade e paternidade, garantir a proteção na saúde da mulher em todo o seu ciclo de vida; garantir 
o direito à reforma e a uma posição digna. 
O foco da luta das mulheres deve centrar-se nos problemas mais sentidos, como trabalhadoras, mães e 
cidadãs. 
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As comemorações do Dia Internacional da Mulher têm sido um ponto alto de convergência histórica da 
luta das mulheres de todas as gerações e no mundo. 
Estão agendadas várias iniciativas para a comemoração deste dia, de sindicatos, de autarquias, de 
organizações várias. Destacamos a Manifestação Nacional de Mulheres a 8 de Março, em Lisboa, 
promovida pelo MDM, em Lisboa que dará ainda mais visibilidade aos problemas mais candentes das 
mulheres, em torno dos seus direitos. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 14 de fevereiro de 2020, apela às mulheres do nosso Concelho 
que participem nesta grande Manifestação Nacional de Mulheres e que demonstrem a urgência de lutar 
para que os direitos das mulheres se cumpram! 
Moita, 14 de fevereiro de 2020 
Os eleitos da CDU” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Acompanham o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e a primeira frase do quinto parágrafo. Estão 
completamente de acordo, acham que é uma descrição das entorses que, apesar de tudo, ainda existem 
em Portugal e no mundo relativamente a um dos géneros, no caso concreto, a mulher, portanto, estarão 
sempre, como é evidente, a manifestar e a empreender no sentido desta importante luta. 
Aquilo que lhes parece desadequado nesta moção é o facto de, no quarto parágrafo, a dado momento, ser 
feita a seguinte referência: “As comemorações do Dia Internacional da Mulher têm sido um ponto alto de 
convergência (…)” – e como disse estão de acordo com este parágrafo, mas depois, a partir do parágrafo 
imediatamente seguinte, concretamente da segunda frase, tudo é afunilado para uma atividade em 
concreto, porque se destaca uma manifestação, e atenção, se esta manifestação envolvida com todas as 
outras manifestações que existem por aí promovidas por outras entidades estivessem aqui expressas, não 
teriam nada a opor, mas na verdade o que lhes é proposto não é uma moção do Dia Internacional da 
Mulher, porque o último parágrafo estraga tudo isso, o que lhes é aqui proposto é um apelo à ida a uma 
manifestação em concreto. 
Reiterou que não têm nada contra essa manifestação, mas um Dia Internacional da Mulher, em nome da 
convergência, não pode um órgão municipal, do seu ponto de vista, aprovar um afunilamento destes, 
excluindo tantas e tantas manifestações de diversa ordem que pelo país, de alto a baixo, ocorrem neste 
dia 8 de março, portanto, não podem, de todo, e em respeito por todas as manifestações a favor dos 
princípios que inicialmente aqui são descritos, acompanhar esta moção porque é, francamente, muito 
discriminatória com o trabalho de todos os outros e com todos os outros movimentos que trabalham para 
o mesmo sentido. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante a alteração sugerida questionou a proponente quanto à sua aceitação. 
 
Tomou a palavra Teresa Lésico da CDU 
Ouviu com alguma atenção a intervenção e reconsideraram pelo que não vão só destacar esta 
manifestação, mas sim todas as iniciativas em torno do Dia Internacional da Mulher. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante a reconsideração questionou como ficaria o texto final. 
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Tomou a palavra João Faim da CDU 
Para ajudar a clarificar disse que concordam com a ideia que foi exposta, de não ser redutora e sim 
abrangente, pelo que propuseram a seguinte redação para o penúltimo parágrafo: “Estão agendadas 
várias iniciativas para a comemoração deste dia de sindicatos, de autarquias, de organizações várias. 
Apelamos à participação na Manifestação Nacional de Mulheres a 8 de março, em Lisboa, promovida pelo 
MDM, em Lisboa e em todas as iniciativas que assinalem o Dia Internacional da Mulher que dará ainda 
mais visibilidade aos problemas mais candentes das mulheres, em torno dos seus direitos.” 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Quando fez a intervenção em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente ao teor, pensa 
que foi clara dizendo que a importância era igualarem todas as iniciativas. A proposta que lhes é feita 
inclui, de facto, a expressão “em todas as iniciativas”, mas depois de dizer para participar “na 
Manifestação Nacional de Mulheres a 8 de março, em Lisboa, promovida pelo MDM, em Lisboa e em todas 
as iniciativas”, portanto, acabam por distinguir uma no cômputo das outras. Se for para manter assim 
optarão, obviamente, pela sua vontade de voto, mas não era isso que, efetivamente, queriam, mas sim 
uma referência geral às iniciativas. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Uma vez que a alteração proposta não obteve concordância, questionou a bancada proponente se queria 
manter a versão original. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Consideram que com a alteração foram ao encontro da abrangência necessária que a data e o assinalar 
da data merecem. Naturalmente que, se há uma iniciativa na qual apelam à participação, é exatamente 
isso que querem fazer e é exatamente isso que mantêm. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado e alterado, 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; nove abstenções do PS. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Da nossa parte votámos favoravelmente esta moção, como não podia deixar de ser. Quando nos 
recordamos que ainda ontem fez noventa e dois anos que nasceu Catarina Eufémia, assassinada aos vinte 
seis anos por lutar pelo direito ao trabalho e salários iguais para homens e mulheres, não podíamos deixar 
de votar de outra forma que não fosse favoravelmente, independentemente do conteúdo ser uma 
manifestação nacional, que me espanta muito ter espantado a bancada do Partido Socialista, porque se 
fosse uma manifestação local ainda admitia que pudessem ter algum handicap, agora é a única 
manifestação nacional que se vai realizar e depois da CDU também ter englobado ali todas as 
manifestações que se possam vir a realizar, sejam elas feitas pelo MDM, pelas organizações de mulheres, 
seja de que partidos forem. Por isso nós pensamos que nestas coisas é bom que estejamos todos a remar 
para o mesmo lado porque aquilo que se passou há sessenta e seis anos com Catarina Eufémia pode 
passar em qualquer altura, de novo, na luta que as mulheres têm que continuar a travar pela sua 
emancipação.” 
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Declaração de Voto de Miguel Santos do PS 
“A minha declaração de voto foi no sentido da abstenção por aquilo que já foi dito e foi debatido 
anteriormente, no entanto, não quero deixar de dar a ressalva que todo o resto do conteúdo estou 
inteiramente de acordo, ainda mais sendo eu um trabalhador do retalho, vejo bem o esforço que as minhas 
colegas fazem, por isso era só isto que eu gostaria de deixar esclarecido.” 
 
Declaração de Voto de Fernanda Gaspar da CDU 
“Eu votei a favor desta moção do Dia Internacional da Mulher exatamente porque faz um apelo à 
participação na manifestação do único movimento democrático de mulheres que marca para esse dia 8 
de março uma manifestação em Lisboa. Convergência sim, naquilo que nos une em defesa dos direitos 
das mulheres, nos termos dos primeiros parágrafos de toda esta moção. Não posso ter convergência com 
muitas das iniciativas que tenho visto, por vezes, até por algumas autarquias, que desvirtuam por completo 
aquilo que é a luta das mulheres por melhores condições de vida e pela igualdade entre homens e 
mulheres.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Pediu a palavra para dizer que, por motivos que o ligam à empresa visada nesta recomendação, se ia 
retirar da sala e não iria proceder à discussão nem à votação. 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
“Revisão do modelo de ecopontos e da sua localização 
Em 2019 a AMARSUL procedeu a uma alteração do modelo dos ecopontos, substituindo os até aí 
existentes por outros com nova tipologia, com a denominação de ‘ilhas ecológicas’. Este novo modelo tem 
vindo a provar-se desadequado, multiplicando-se as queixas dos munícipes, nomeadamente pelo formato 
das bocas de deposição que dificultam a reciclagem, e pela localização dos ecopontos, bem como pelo 
número excessivo de ecopontos localizados num mesmo local, de que é exemplo a rua dos 
Descobrimentos, na Moita, com 10 equipamentos numa mesma ilha: 3 de resíduos sólidos urbanos, 3 
papelões, 3 de embalagens e 1 vidrão. 
Apesar de competir à AMARSUL definir o tipo de equipamento de deposição de resíduos urbanos, não pode 
a Câmara Municipal da Moita, cujas competências abrangem esta matéria, e como titular de participação 
social na AMARSUL, deixar de intervir na defesa do interesse público, e atuar no sentido da revisão de um 
modelo de ecoponto que tem demonstrado não responder às necessidades dos munícipes. Acresce que 
ao colocar, na prática, entraves à separação dos resíduos para reciclagem, é uma opção desvantajosa no 
plano ambiental, e gera problemas de higiene urbana, pela acumulação na via pública de resíduos não 
colocados nos ecopontos. 
Quanto à localização dos ecopontos, verifica-se um claro incumprimento por parte da AMARSUL, como 
entidade gestora responsável pela recolha seletiva, triagem, valorização e eliminação dos resíduos 
urbanos, nos termos do contrato de concessão, do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos do Município da Moita, verificando-se existirem situações de equipamentos que obstruem a 
circulação de peões e condutores e de locais com concentração excessiva de equipamentos, como atrás 
se exemplificou, bem como localizações que não condizem com locais de concentração de comércio. 
Também nesta matéria tem a Câmara Municipal da Moita a responsabilidade de intervir, articulando com 
a AMARSUL para garantir que a escolha da localização dos ecopontos é feita de acordo com o devido 
ordenamento do espaço público. Isto porque admitimos que a Câmara Municipal da Moita não validou as 
“soluções” incorretas existentes.” 
 
Nota: Neste momento, interrompeu a leitura da recomendação para exibir algumas fotografias ilustrativas 
das situações elencadas. 
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“Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal da 
Moita, reunida a 14 de fevereiro de 2020, recomenda à Câmara Municipal da Moita: 
1. Que intervenha junto da AMARSUL no sentido de defender a revisão do modelo de ecopontos 
denominado de ‘ilhas ecológicas’, de forma a adequar estes equipamentos às necessidades da população, 
e de forma a promover, de facto, a separação dos resíduos para reciclagem. 
2. Que intervenha para que seja revista a localização dos ecopontos incorretamente distribuídos e 
corrigindo situações de obstáculo à mobilidade e de cobertura geográfica manifestamente desajustada, 
nomeadamente quanto à concentração de equipamentos num mesmo local. 
3. Que, para efeitos de cumprimento do expresso no número 2, proceda, primeiro, à identificação das 
situações incorretas devendo delas dar conhecimento à Assembleia Municipal bem como das medidas 
empreendidas junto da AMARSUL. 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação em minuta, para imediata produção de efeitos, 
e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos 
instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site, etc.) e comunicação interna. 
Moita, 14 de fevereiro de 2020 
Os eleitos do Partido Socialista” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Sugeriu a quem apresentou a recomendação que num parágrafo acrescentasse as soluções incorretas 
existentes e acrescentasse, entre parêntesis, “fotos encomendadas”, porque isso faz falta à 
recomendação, porque foram aqui exibidas fotografias durante a leitura da recomendação, portanto, faz 
parte do “folclore”. 
Falando de forma mais assertiva e a sério, passe o pleonasmo relativamente ao número de exibição de 
fotos que aqui teve lugar na leitura de uma recomendação que, por acaso, para si, é coisa nova, mas estão 
sempre a aprender, pensa que esta recomendação toca um assunto importante e tem, de facto, alguma 
razão de ser, porque a iniciativa da Amarsul com a colocação destas ilhas tem tido alguns efeitos, alguns 
impactos mais negativos, nomeadamente, no espaço público, pelo número de contentores, pelo local 
onde, por vezes, acontecem, mas a recomendação não o refere e devia porque uma das fotos documenta 
isso, pela própria frequência de recolha, e aí é da exclusiva responsabilidade da Amarsul, que deveria 
cumprir e não cumpre, quer na recolha do papel/cartão, quer das embalagens, quer do próprio vidro. É 
muito frequente terem ecopontos cheios e, felizmente, já são muito mais do que eram há uns anos, mas 
que durante dias a fio ficam sem serem recolhidos e a recomendação, por acaso, não refere isso. 
Mas a recomendação refere uma coisa, pasme-se, sendo uma iniciativa da Amarsul e, tanto quanto sabem, 
estes equipamentos são da exclusiva responsabilidade da Amarsul, a escolha destes equipamentos foi da 
exclusiva responsabilidade da Amarsul, o que acontece é que, ao lerem a recomendação, entendem “que 
a Câmara tem a sua responsabilidade”, “que a Câmara intervenha”, “que a Câmara intervenha” e por aí 
fora, o que dá a entender, e percebem, dentro do fundamento positivo e com alguma razão de ser da 
questão dos ecopontos, que a Câmara está parada, é negligente e nada faz, o que sabem que não é 
verdade. Aliás, já aqui foi dito e falado, até nos atos da Câmara, de reclamações que o município 
apresentou contra o tamanho da abertura da boca destes ecopontos, a própria localização nalguns locais 
e sabem também que alguns sítios, porque já se viu alterações no terreno, têm sido corrigidos por, 
manifestamente, estarem mal colocados, portanto, a Câmara tem intervindo, não está parada e não está 
negligente como esta recomendação, aparentemente, dá a entender. 
Mas a própria recomendação esquece outra coisa que também é importante, é que não há “bela sem 
senão” e, de facto, se estão aqui a falar do “senão” podem falar da “bela”, porque a “bela” é que apesar 
da colocação destas ilhas ter tido este efeito, este impacto mais negativo, que disse, repete e subscreve, 
no espaço público, e na visita que fizeram à Amarsul, em que nem todos os eleitos foram, se calhar foi 
pena, mas quem foi percebeu, obteve informações e teve oportunidade de colocar esta questão, a 
explicação que foi dada é que iriam ser revistos alguns destes equipamentos e que as taxas de reciclagem, 
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e isto é uma meta nacional, é uma responsabilidade que todos assumiram, o Estado português assumiu 
esta responsabilidade perante a união europeia, têm tido um efeito positivo, não só um efeito negativo, e 
que a própria recomendação esconde completamente, que é o facto de 2017 para 2018 a taxa de 
reciclagem ter aumentado dez por cento e de 2018 para 2019 ter aumentado vinte por cento. São 
números que foram fornecidos pela Amarsul nessa visita e, de facto, tentar esconder e tentar denegrir 
uma medida que pode não ser, de início, a mais acertada até porque precisa de ser afinada, mas tentar 
esconder o impacto positivo acha que não fica bem e devia estar plasmado nesta recomendação. 
O que não conseguem acompanhar esta recomendação é a tentativa um bocado sub-reptícia, mas depois 
algo denunciada, especialmente no final da recomendação, de que a Câmara Municipal nada está a fazer 
e não podem acompanhar isso nessa parte da recomendação porque isso não é verdade. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Esta é uma recomendação e podem optar por dizer o que está aqui escrito, mas também podem ser mais 
sucintos e trazer algumas fotos, Não é comum, mas não é por isso que deixa de ser um problema. 
A única coisa que esta recomendação diz, e não é denegrir, porque isto são problemas reais e nada implica 
que não tenha sido aumentada a taxa de reciclagem, no entanto, ainda não está no ponto do agrado e o 
que aqui é dito é “(…) intervir, articulando com a AMARSUL (…)”, pelo que não percebe qual é o grande 
problema desta recomendação, porque não diz em lado nenhum que a Câmara não está a fazer o seu 
trabalho, simplesmente, é um pedido para que se articule melhor, até porque as queixas têm vindo a 
aumentar. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Relativamente à questão das fotos, que serão sempre bem-vindas, estas e outras que aqui vierem porque, 
de facto, ajuda a ilustrar o problema, mas ajuda, particularmente, a esclarecer o Sr. Presidente da Câmara 
porque na última sessão da Assembleia Municipal este assunto foi colocado pelo autarca Pedro Mateus, 
que deu o exemplo dos dez contentores numa determinada rua e o Sr. Presidente desmentiu-o, e os dez 
contentores são os que estão nas fotos que acabaram de mostrar, e a fotografia foi tirada na terça-feira. 
A encomenda das fotos que o autarca João Faim referiu foi feita de si própria para si própria, porque quem 
tirou estas fotos foi a própria, e há muitas mais relativamente a todo o concelho. 
Dos dez equipamentos, exatamente porque se previa que aqui houvesse negação do facto, e era 
importante dar este exemplo, como outro que também trazem da rua dos Correios, que é o tal que tira 
espaço ao passeio para mobilidade, e não tem dez contentores, tem menos, mas tira espaço ao passeio 
para mobilidade que está praticamente dentro da janela do Rés-do-chão deste prédio, foi propositada a 
escolha deste sítio pela simples razão de o ver todos os dias porque mora na rua dos Descobrimentos, vê-
o todos os dias, portanto, não o podem negar. Entretanto, existe, como disse, um conjunto muito 
significativo de imagens que recolheram por todo o concelho, de situações relativamente semelhantes a 
esta. 
Falando disto, exatamente, nos termos em que procuraram trazer aqui, isto constitui um problema, e pode 
não constituir só um problema no concelho da Moita, do ponto de vista do modelo dos contentores que 
foram adotados, quando aqui são referidas pela bancada da CDU as questões da reciclagem, e os 
exemplos que deram, que não vai, obviamente, desmentir, sobre os bons resultados da reciclagem, foram 
todos em anos anteriores à colocação deste sistema. Este sistema foi colocado em 2019, há muito pouco 
tempo, mas de forma massiva, e todos sabem, porque moram no concelho da Moita, por exemplo, que no 
caso dos papelões, os estabelecimentos comerciais, mesmo rasgando as embalagens grandes, nunca 
atingem a dimensão para aquelas aberturas, portanto, primeiro têm o problema do modelo das tampas 
dos contentores, segundo, as reentrâncias com tamanho excessivo que foram abertas, com concentrações 
exageradas de contentores, sejam eles papelões, vidrões, para embalagens ou de resíduos sólidos, e como 
também aqui foi dito, a questão da mobilidade. Há muitas imagens que conseguiram recolher onde, de 
facto, inviabilizaram uma mobilidade aceitável e mais, há muitos contentores colocados na via pública 
destravados, o que é normal acontecer, que tendem a ir para o meio da estrada. 
Portanto, este é um problema que existe, de facto, e a célere articulação com a Amarsul, que é a 
responsável por este “lindo trabalho”, tem que receber por parte do município uma fiscalização atenta, até 
porque os munícipes da Moita pagam esta reciclagem, pagam para que a Amarsul funcione, portanto, a 
Amarsul tem de retribuir devidamente os serviços que lhe são pagos pelo município porque, obviamente, 
se o município paga é porque os munícipes contribuem. Daí que apelem, através desta recomendação da 
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Assembleia Municipal à Câmara Municipal, no sentido de agir para melhorar esta situação que, de facto, 
já está a incomodar bastante, porque isto não é de agora e esperaram uma série de meses no 
convencimento que ia haver uma ação por parte do município junto da Amarsul e que se começaria a ver 
as coisas a inverter, mas o facto é que não viram alterações ao longo de todo este tempo, portanto, é 
chegada a hora de, obviamente, respeitarem os munícipes que estão, e são muitos, afetados por este 
modelo e darem sequência às recomendações que o Partidos Socialista aqui fez. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Em primeiro lugar, citou a recomendação que diz “(…)não pode a Câmara Municipal da Moita, cujas 
competências abrangem esta matéria(…)”, ou seja, agora já se fala de competências, há pouco não, era 
uma parceria, e também registou que vários governos resolveram partilhar estas competências em espírito 
de parceria com a Mota Engil que, como todos sabem, são uns senhores samaritanos que resolvem fazer 
o bem por este país fora em que, por acaso, estão na administração, por concurso, por mérito, gente 
sobejamente conhecida que prestou serviços tremendos a este país, e lembra-se de alguns que não vai 
referir. Lembra-se também, e foi tantas vezes discutido aqui nesta casa e pelo distrito fora, que a CDU foi 
contra este tipo de organização deste sistema e defendia uma empresa pública, cuja força era das 
autarquias, e o que aconteceu foi que o Partido Socialista com responsabilidades, e já foi há alguns anos, 
entendeu que devia fazer estas parcerias, estas coisas festivas com a Mota Engil e com outros tais. 
A CDU defendia a Limarsul, uma empresa em que a participação dos municípios tinha a maioria, e o PS foi 
contra, aliás, as câmaras pagaram muito a este sistema e a entrada do capital privado foi muito pouco, e 
uma das primeiras coisas que fizeram quando se apanharam com a empresa foi dividir dividendos, não foi 
melhorar o sistema, portanto, aqui estão conversados sobre as competências, porque há pouco a Câmara 
não tinha competências, mas era um dever, agora já tem competências, por isso, percebem que a 
competência dá jeito quando é para apontar baterias com um intuito que prefere não adjetivar aqui. 
Depois, quis dar duas explicações porque não basta fazer recomendações, é preciso conhecer, e o que o 
seu camarada João Faim disse é verdade e é público, porque desde que o sistema foi alterado os números 
melhoraram e são dos distritos do país com piores resultados, mas melhoraram, e se melhoraram alguma 
coisa foi feita bem, e dizer também que as fotografias são giras, mas mostram momentos e o número de 
contentores não pode ser contado “aos dez” porque há contentores para vidros, para plásticos, portanto, 
o número de contentores é adequado às necessidades, é adequado ao número de população, se tem 
serviços ou não. 
Quis ainda dizer que é verdade que a Amarsul os colocou em alguns sítios maus, mas a Câmara Municipal 
reagiu logo, e tanto o próprio como outros seus camaradas das juntas, que também o fizeram, andaram 
semanas inteiras a falar com pessoas para ver onde é que podiam ficar, acompanhados por técnicos da 
Câmara e da Amarsul, portanto, houve um ajuste logo a seguir à colocação dos contentores, pelo que o 
que dizem não é verdade. Logo a seguir corrigiram-se erros, e é verdade que continua a haver erros, mas 
não é verdade o que dizem. As pessoas falam, e falam bem, porque há ali problemas e há, essencialmente, 
problemas operacionais de limpeza e de recolha porque como a gestão da Amarsul não é pública houve, 
há uns tempos atrás, uma dispensa de trabalhadores, e também não viu o PS preocupado com isso, mas 
a CDU, aqui nesta casa, falou que estavam a tirar estes recursos e o PS fez “ouvidos de mercador”, mas 
agora ficam chateados e, se calhar, vai lhes ensinar uma coisa, é que sem trabalhadores não há serviço 
público. Sem trabalhadores não há serviço público e houve uma redução de trabalhadores na Amarsul, 
que a CDU denunciou e o PS ignorou, e agora os resultados estão aí, porque se a recolha fosse mais 
frequente, se a limpeza fosse mais frequente, aquilo até podia ter problemas de entrada, mas havia menos 
queixas das pessoas. 
Para que fique claro, disse que logo a seguir às colocações houve intervenção da Câmara Municipal e das 
juntas de freguesia com a Amarsul, houve inclusive obras desmanchadas porque as pessoas, junto da 
Junta e da Câmara, disseram que ali não podia ser, e se quiserem pode trazer fotografias, em comércios, 
em habitações, muitas situações. Andou semanas com técnicos da Câmara e da Amarsul a fazer isto e o 
Partido Socialista podia ter perguntado o que é que fizeram antes de dizer que não faziam nada, porque 
podem até fazer mal feito, mas fizeram e ouviram as pessoas 
Pediu desculpa pela sua intervenção, mas é um testemunho, porque andou semanas, horas e horas a falar 
com pessoas da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, acompanhado por técnicos da Câmara e da 
Amarsul, a resolver problemas, às vezes resolvidos pelo vereador Miguel Canudo, e também acha que 
continuam a haver problemas, mas só nas freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira foram 
corrigidas, sem exagero, cerca de trinta situações nas semanas a seguir, e quem disser que isto não é 
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verdade só prova que desconhece o trabalho, e isso sim ofende quem trabalha nesta casa e quem trabalha 
nas freguesias e até quem trabalha na Amarsul. 
 
Tomou a palavra Eli Rodrigues da CDU 
O seu camara Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira já referiu 
algumas das questões que queria colocar, uma delas é o facto de perante alguns ecopontos que não 
estavam bem localizados, a Câmara reuniu várias vezes com a Junta de Freguesia de Alhos Vedros e foram 
colocados em sítios diferentes, por isso, neste momento, não é verdade o que é dito na recomendação, 
bem como o facto de referir que há várias queixas porque, pelos vistos, só há queixas na Moita porque só 
trouxeram fotografias da Moita, quando têm quatro freguesias, pelo que, se calhar, até não estão muito 
mal. 
Questionou se essas pessoas algumas vez se terão queixado à Amarsul, bem como, porque há um 
parágrafo que diz “(…) não pode a Câmara Municipal da Moita, cujas competências abrangem esta 
matéria, e como titular de participação (….)”, se os eleitos do PS sabiam que a participação da Câmara é 
de quatro virgula sete por cento. 
Todos os problemas que têm surgido na freguesia de Alhos Vedros têm sido prontamente resolvidos, todas 
as queixas dos munícipes que são enviadas para a Câmara são resolvidas, os munícipes a seguir 
agradecem a resolução do problema, e se os eleitos do PS não têm conhecimento investiguem, vão ver e 
vão ao local. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Relativamente a esta questão acha que já explicaram suficientemente e perceberam logo desde o início 
qual é a verdadeira preocupação com esta recomendação. Não tem nada a ver com a questão ambiental, 
não tem a ver com a questão da mobilidade, não tem sequer a ver com as pessoas, muito menos tem a 
ver com o serviço público, porque nada disso está aqui refletido. O objetivo é só um, é colocar a Câmara 
Municipal no papel que nada fez e que é negligente sobre esta matéria. Sabem-no perfeitamente e 
entenderam isso desde a primeira hora. 
Quanto à questão de algumas afirmações que já aqui foram referidas revelam, quanto a si, algum 
desconhecimento e basta ir ao site da Amarsul, ou contactar a própria Amarsul, para perceber, por 
exemplo, que estes ecopontos, estas ilhas de mil e cem litros não são para colocação dos papelões de 
grandes produtores, ou mesmo o vidro ou as embalagens, porque a Amarsul tem um serviço que 
disponibiliza gratuitamente que é a recolha porta a porta. Perante casos que sejam conhecidos, se calhar, 
o papel dos eleitos deve ser no sentido de sensibilizar e esclarecer a população, mas para isso também 
têm que ser esclarecidos pelo que deviam ter ido à visita à Amarsul, e é pena que alguns não tenham ido 
porque essa informação sobre os vários programas que existem foi lá dada. 
Por outro lado, e porque também já aqui foi referido a questão do papel social da Amarsul, que é uma 
empresa que faz serviço público, mas é uma empresa que foi privatizada por um governo do Partido 
Socialista. Foi privatizada e faz parte do grupo Mota Engil que tem cinquenta e um por cento do capital 
social da empresa, e toda a gente sabe que quem tem cinquenta e um por cento manda, não é preciso 
fazer contas, quem manda é quem tem a maioria do capital social e este capital social, que é do grupo 
Mota Engil, tem um administrador, e já o disseram numa sessão anterior, que é um destacado militante 
do Partido Socialista que, curiosamente, um dia veio à Moita ofender a população e dizer que era pior que 
a Roménia, e é, exatamente, um dos grandes responsáveis do grupo que é detentor da Amarsul, portanto, 
esconder tudo isto neste processo é querer “mandar areia para os olhos das pessoas” e isso não aceitam. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal da Mota, Rui Garcia 
Pediu a palavra, ao contrário do que é habitual neste período, porque pensa que é importante intervir para 
prestar alguns esclarecimentos e ajudar na tomada de opção de voto dos membros da Assembleia, 
primeiro para dizer que acha que é muito oportuno falar da Amarsul porque na semana passada foi 
aprovado, na Assembleia da República, por proposta do PAN e com votos favoráveis do PS, entre outros, 
uma proposta que duplicou o valor da taxa de gestão de resíduos, que é uma taxa que é aplicada para 
desincentivar a colocação de resíduos em aterro e incentivar, que é a sua filosofia, a reciclagem e a recolha 
seletiva. Ora, se já desde o início a sua utilização e a sua aplicação têm sido muito polémicas agora, 
qualquer aumento, vem acentuar a sua figura de coima e não propriamente de uma taxa. 
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Mas, sobre a Amarsul, importa também a todos perceber que os municípios não estão lá por opção própria. 
A Amarsul tem uma concessão do Estado português que lhe atribui a responsabilidade de fazer o 
tratamento de resíduos, a recolha seletiva e outras funções, concessão esta que, inicialmente, foi dada a 
uma empresa pública que, como já aqui foi dito, foi privatizada no governo de Passos Coelho, mas a 
verdade é que o governo que veio a seguir, como aliás é habitual nestas circunstâncias, não reverteu a 
opção e a empresa mantém-se privatizada. 
Importa perceberem que o conselho de administração da Amarsul são sete pessoas, três delas com a 
possibilidade de serem nomeadas pelos municípios, quatro não, mas, curiosamente, na atual situação, 
desses três, e dada a correlação de forças entre os municípios na região, foi aprovado em assembleia geral 
de acionistas que dois deles eram nomeados pelos municípios da CDU e um deles nomeado pelos 
municípios do PS e os municípios do PS nunca nomearam, portanto, o conselho de administração funciona 
com seis pessoas porque há um conjunto de municípios que abdica de ter uma voz no concelho de 
administração. 
Depois, os índices, os indicadores, os números que, mensalmente, a Amarsul divulga sobre a recolha 
seletiva comprovam que a recolha está a aumentar e a Câmara Municipal tem a noção, pelas queixas que 
recebe, que as queixas diminuíram, o que não quer dizer que tenham deixado de existir. É evidente que 
continuam a haver queixas, é evidente que há problemas e é evidente uma outra coisa que é o princípio 
de tudo isto, porque a solução dos contentores e da proliferação de contentores que se juntam aos de 
resíduos domésticos, não é algo que possam aplaudir em termos de melhorias do espaço público. 
Naturalmente, não melhora o espaço público, mas é a opção possível para dar resposta à tal necessidade 
de terem mais reciclagem, de protegerem o ambiente, enfim, de fazerem aquelas coisas que tantas vezes 
se ouvem nos discursos, mas depois, quando se passa dos discursos para a realidade, as coisas têm 
problemas concretos. 
Portanto, o caminho foi este, o caminho nos nove municípios da Península, e é bom que se tenha noção 
disto, porque isto não é um problema da Moita, é dos nove municípios e aquilo que aqui já foi dito e que 
pode reafirmar é que o município da Moita tem, desde o primeiro minuto, insistido e insistido diariamente, 
assim que há uma acumulação de resíduos junto a um contentor, fazendo a queixa para a Amarsul. Têm 
insistido para que a Amarsul não tenha tratamentos discriminatórios em alguns municípios da região como, 
ultimamente, estava a acontecer, porque a Amarsul tinha uma empresa prestadora de serviços para 
limpeza em torno dos ecopontos apenas em alguns municípios, designadamente, em Almada, e não nos 
outros, pelo que têm insistido e têm reclamado porque este tratamento discriminatório não é aceitável, 
portanto não estão parados, daí que agradeçam muito estas sugestões, mas só estão a “ensinar a missa 
ao vigário”, porque já estão a fazer isto desde o início. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra apesar de já estarem fechadas as inscrições e, como todos sabem, respeita os trabalhos, 
mas há aqui uma questão, e já não vai entrar na discussão destes aspetos que falaram, mas há uma coisa 
que tem que ser reposta, por exemplo, a questão dos dez contentores que o Sr. Presidente disse que não 
existia numa única ilha, e acabou de o provar, porque vive lá todos os dias, que existe, mas agora também 
foi aqui dita uma coisa pelo Sr. Presidente da Câmara que não corresponde à verdade e tem que 
esclarecer. 
 
Neste momento alguns membros da Assembleia manifestaram-se contra a intervenção, uma vez que as 
inscrições já se encontravam encerradas. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Pediu a palavra em defesa da honra em nome do Partido Socialista. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Porque já tinham sido encerradas as inscrições, uma vez que a Sra. Eurídice Pereira ainda tem a 
oportunidade de se pronunciar, ou com uma declaração de voto ou então nos atos da Câmara, e porque 
também não vê que tenha havido ofensa da honra do PS, informou que iria submeter a recomendação a 
votação. 
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Perante manifestação de discordância disse que a própria iria assumir, enquanto presidente em exercício, 
essa responsabilidade, fazendo aquilo que lhe parece mais correto no cumprimento do regimento, bem 
como de bom senso, e submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com dez votos a favor, sendo 
nove do PS, um independente; dezassete votos contra, sendo quinze da CDU, um do PSD, um do CDS; três 
abstenções do BE. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto de Eurídice Pereira do PS 
«Ouviu-se aqui em redor de um assunto particularmente importante para o concelho, que foi os problemas 
relacionados com o modelo dos ecopontos e da sua localização e, de facto, o partido no poder, coadjuvado 
pelo PSD local, fez um discurso de que tudo é um mar de rosas e a culpa é dos outros. Significa isto uma 
coisa muito simples, as pessoas que nos estão a ouvir, os munícipes, sabem da realidade a que assistem 
todos os dias, portanto, são eles que vão, de facto, aferir da verdade ou não do que se passa para além 
destas portas. 
Aproveito também a declaração de voto porque me foi não dada a possibilidade há pouco de falar, uma 
vez que o senhor Presidente de Câmara fez aqui uma afirmação que não corresponde à realidade e eu 
quero dizer aqui o seguinte: até podia não dizer porque podia não estar munida da devida informação, e a 
liberdade de voto dos partidos e dos grupos parlamentares, seja onde for, é um ponto alto da democracia, 
mas já agora o senhor Presidente de Câmara referiu-se à proposta de alteração número setenta e três c 
do PAN, que propôs alterar o artigo cinquenta e oito do regime geral da gestão de resíduos, passando o 
valor da TGR definido para dois mil e vinte de onze euros tonelada resíduos para vinte e dois euros tonelada 
resíduos, e de setenta por cento para cem por cento do valor da TGR por cada tonelada de resíduos que 
sejam submetidos à operação de incineração em terra. 
Quero por isso informar que, na reunião da Assembleia da República de dia seis do mês de fevereiro, as 
votações relativamente a esta proposta que foi rejeitada foram as seguintes: Partido Socialista contra, PSD 
contra, Bloco de Esquerda a favor, Partido Comunista Português contra, Centro Democrático Social contra, 
PAN a favor, Partido Ecologista “Os Verdes” contra, Chega Contra, Iniciativa Liberal a favor, Joacine Katar 
Moreira abstenção. Eu aconselhava o senhor Presidente da Câmara a não ler tanto o “Observador”.» 
 
Declaração de Voto do BE proferida por Luis Morgado 
“A nossa abstenção resulta do facto desta recomendação referir, de facto, um problema que é sentido 
pela população, ou seja, exatamente o estilo e o modelo adotado não está a servir e está a incomodar toda 
a gente, mas toda a gente mesmo e, aliás, aqui, da parte da CDU, são vários os membros que em outras 
circunstâncias, em outras assembleias, também já o afirmaram. 
Uma segunda questão que nos levou também a abster é que, de facto, não é assim que este problema se 
resolve. Não é em concurso político que se resolve e o Bloco de Esquerda não tem nada a ver com este 
concurso político porque há quem pense que é a alternativa imediata em próximas eleições e então aí é 
que está o problema e assim não se resolve, porque nesta situação ninguém ofereceu aqui qualquer tipo 
de alternativa ao trinta e um que é, de facto, os contentores, o modelo dos contentores, o não 
funcionamento, o desastre que aquilo foi e não está a contribuir para nada, e quem sempre, ou há muito 
tempo, divide o lixo, de facto, hoje tem, de facto, montes de dificuldades em o fazer de uma forma rápida 
e eficiente, e higiénica ainda mais. Disse, e estas são as razões porque o Bloco de Esquerda se absteve.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento E. 
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Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
“Implementação do Orçamento Participativo Jovem 
Como define o art.º 2º da Constituição da República Portuguesa, o estado de direito democrático português 
estabelece como basilar a democracia participativa, o que impõe que se adote políticas públicas, medidas, 
procedimentos e mecanismos que a efetivem em toda a sua dimensão. 
Neste sentido, o Orçamento Participativo Jovem é um instrumento chave na envolvência dos jovens no 
quotidiano do seu concelho, que promove o exercício de cidadania ativa e responsável, o diálogo entre 
eleitos e jovens munícipes, possibilitando a oportunidade de desenvolverem projetos com que se 
identifiquem, contribuindo assim para uma melhor adequação às necessidades e expectativas dos mais 
jovens. 
O Orçamento Participativo Jovem não esgota a forma de alcançar este fim, e não inviabiliza outras formas 
de democracia participativa que valorizem a participação ativa dos jovens, como a Assembleia Municipal 
Jovem, que já foi trazido a este Órgão, o Conselho Municipal da Juventude ou mesmo o Fórum da 
Juventude. Mas antes é um instrumento valioso que contribui para a melhoria da democracia e para um 
debate público mais amplo, podendo combater de forma muito eficaz o afastamento dos mesmos das 
instituições democráticas e na redução substancial da abstenção jovem no nosso concelho. 
O Orçamento Participativo Jovem é um instrumento que tem sido implementado em vários municípios do 
país, com diferentes dimensões e formatos, sempre adequados às realidades locais. 
A sua implementação é positiva e tem sido reconhecido como um instrumento importante na participação 
dos jovens na governação local. 
Como tal, os dados fomentam a sua criação no concelho da Moita, com um modelo construído à sua 
realidade e com verbas salvaguardadas pelos orçamentos municipais. 
Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal da 
Moita recomenda à Câmara Municipal da Moita: 
A implementação do projeto Orçamento Participativo Jovem a ser concretizado de forma a ter efetividade 
com o orçamento municipal de 2021, reforçando a participação democrática do concelho. 
Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação em minuta, para imediata produção de efeitos, 
e ao envio à Câmara Municipal da Moita, às escolas de 3.º ciclo e secundárias e profissionais, às 
associações de jovens, bem como aos órgãos de comunicação social regionais e locais, e ainda publicação 
nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, etc.).” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Rui Pedro Garcia da CDU 
Concordam com a importância da participação e da envolvência da juventude na vida do nosso concelho, 
e para além daquilo que trata a juventude e o seu desenvolvimento como pessoas, o seu desenvolvimento 
físico, para além de permitir que possam desenvolver projetos, desenvolver iniciativas, acham que essa 
sinergia é indispensável e enriquece muito o nosso concelho. A juventude tem uma energia, tem um olhar 
fresco que é único e, realmente, acha que a Câmara da Moita, ao longo dos anos, é um exemplo naquilo 
que tem sido essa envolvência e o trabalho com a juventude do nosso concelho. 
Como já se aproxima dos quarenta, mas foi jovem até há relativamente pouco tempo, lembra-se de muitos 
projetos em que participou na Quinzena da Juventude, com o “Apresenta o teu projeto”, e ainda hoje esteve 
a falar com um amigo seu sobre o cartaz deste ano de uma iniciativa que nasceu nesse âmbito, e que hoje 
é um marco cultural do nosso concelho, o Moita Metal Fest, que começou assim e hoje é uma referência 
a nível nacional e talvez o festival de música metal mais importante do país. 
Tem ene exemplos de coisas em que participou, em que amigos seus participaram, alguns projetos tiveram 
o seu tempo, outros continuaram e com muito orgulho viu nascer o Fórum da Juventude que acha que 
ainda ampliou esta participação, esta envolvência, multiplicou estas iniciativas e, apesar de não ter 
consigo os dados relativamente ao orçamento ou o peso que essas iniciativas e que essa envolvência têm, 
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tem a certeza que é um peso e um valor muito, muito superior comparativamente a orçamentos 
participativos jovens de outros concelhos. 
Estão também a assistir ao nascimento da Assembleia Municipal Jovem do nosso concelho, outro órgão 
que também vai trazer essa envolvência e, nesse sentido, acham que esta recomendação, com esta 
história, com estas características, com esta atividade e envolvência entre jovens, os seus projetos, a 
Câmara e os seus eleitos, será um intento para lá de redundante, burocrático e pesado, que acham que 
não vai acrescentar mais capacidade de intervenção do que o espaço de iniciativas que a Câmara já tem, 
neste momento, disponibilizados para a nossa juventude, pelo que irão votar contra. 
 
Tomou a palavra Miguel Santos do PS 
Gostaria de reforçar que, como a recomendação diz, “(…) não inviabiliza outras formas de democracia 
participativa (…)”, e também participou no Moita Metal Fest e em muitas coisas durante a sua juventude, 
e ainda é jovem, no entanto, não concordando com o parecer da CDU, entendem que o orçamento 
participativo jovem acresce valor às políticas de juventude não se tornando nunca um peso burocrático. É 
um orçamento que acrescenta valor às medidas que já hoje existem, a toda a dinâmica que já existe no 
nosso concelho e acaba também por ser a sua visão de que será uma medida muito boa no combate ao 
afastamento dos jovens, principalmente da política local, que é um flagelo para o qual todos estão 
sensibilizados. 
 
Tomou a palavra Joao Faim da CDU 
Quis partilhar com a Assembleia uma breve consulta que teve oportunidade de fazer, e não foi no 
“Observador”, foi no site da Câmara Municipal de Almada, onde consta no orçamento para 2019 a verba 
do orçamento participativo jovem, e não sabe quanto é orçamento municipal de Almada, mas será quatro 
ou cinco vezes superior ao orçamento da Moita, e a verba que a Câmara Municipal de Almada dedicou ao 
orçamento participativo jovem foi trinta mil euros para o projeto “Music Sound Better With You”, portanto, 
apresentar o orçamento participativo jovem como uma grande medida do Partido Socialista quando, de 
facto, o orçamento deve ser sim participativo e feito com as pessoas, e ele é feito na Moita com a 
participação da população, e é sufragado pela população. 
O que acontece com a atividade municipal no município da Moita, em termos de iniciativas dedicadas 
especificamente à infância e à juventude, ultrapassam em muito, mas mesmo muito, os trinta mil euros 
que qui estão referidos no orçamento participativo jovem de Almada, que é a bandeira do Partido Socialista 
neste momento, 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com treze votos a favor, sendo 
nove do PS, três do BE, um independente; dezasseis votos contra, duas abstenções, sendo uma do PSD, 
uma do CDS. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
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 
“A minha bandeira aqui são mesmo os jovens, e não é de Almada é da Moita que é onde eu nasci e vivo e 
espero continuar a viver, e como está bem explanado na minha recomendação o orçamento participativo 
jovem deve ser colocado, quer a sua verba, quer a sua forma de aplicação, baseado à realidade local, não 
é à realidade local de Almada, é a realidade local daqui. 
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Também relativamente a Almada eu assumo que o trabalho deles não se resuma só ao orçamento 
participativo jovem, tal como aqui eu não estou a resumir o trabalho da Câmara unicamente ao orçamento 
participativo jovem, mas sim a usar o orçamento participativo jovem para o aumentar, por isso, é assim, 
agradeço a bandeira, mas a minha bandeira são mesmo os jovens aqui da minha terra.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Nós votámos favoravelmente esta recomendação porque, por princípio, defendemos o orçamento 
participativo em todas as fases etárias, digamos assim, e em toda a cidadania. Sabemos de outras 
autarquias, nomeadamente, Reguengos de Monsaraz, por exemplo, que também tem orçamento 
participativo jovem e penso que tudo aquilo que se possa fazer para chamar os jovens à politica e não os 
entregar ao populismo pura e graça de que os políticos são todos uns vendidos, são todos uns corruptos, 
tudo aquilo que se possa fazer para que os jovens se integrem e vejam que a politica é uma arte nobre 
para governar o país, é sempre bem vindo e não devemos rejeitar, seja porque só temos mil euros ou 
porque só temos trinta mil para lhes dar a escolher e por opção.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento F. 
 
Tomou a palavra por João Miguel, Presidente da Junta de Freguesia da Moita 
“Pelo Investimento do Governo nas Escolas Públicas do Concelho da Moita 
O sucesso escolar depende de múltiplos e muitas vezes complexos fatores que nem sempre são possíveis 
de controlar. No entanto, tanto as condições ambientas que sejam dependentes apenas de fatores 
construtivos, como o número de profissionais necessários ao regular funcionamento dos equipamentos 
escolares dependem apenas do investimento. Pode dizer-se ainda mais: dependem da valorização que se 
faz da escola, e do seu papel na sociedade. 
Em Portugal é ao Governo que compete assegurar a qualidade e a universalidade do ensino. 
No Concelho da Moita, fruto da antiguidade dos equipamentos escolares, de tipologias construtivas 
obsoletas e da quase total inexistência de investimento de manutenção e renovação dos equipamentos 
escolares do Ensino Básico do 2.º e 3.ºciclos e do Ensino Secundário, estão identificadas um conjunto 
alargado de problemas que colocam em causa a qualidade do espaço educativo, o conforto térmico e 
demais condições ambientais essenciais ao sucesso dos projetos educativos. São necessárias obras tão 
vastas como: substituição de coberturas, substituição de caixilharias, recuperação e reabilitação de 
paredes e pavimentos, substituição da iluminação interior, renovação das redes de distribuição de água, 
instalação de sistemas de ventilação e climatização,  sistemas de proteção contra incêndios, adaptação 
das instalações a pessoas com mobilidade condicionada, recuperação dos espaços desportivos existentes 
e construção dos pavilhões desportivos em falta há várias décadas em muitas escolas, etc., etc.. 
Este conjunto alargado de necessidades implica um investimento volumoso, estimado em mais de doze 
milhões de euros, reflexo da já referida falta de investimento dos sucessivos Governos nas escolas públicas 
no Concelho da Moita, e incompatível com qualquer garrote ou cativação orçamental que impeça o 
investimento indispensável nas escolas públicas do concelho. 
A estes fatores construtivos acrescentam-se os fatores humanos: é necessário compatibilizar os quadros 
de pessoal existentes com as reais necessidades das escolas. Ou seja, é necessário contratar pessoal 
para que ano após ano os inícios dos anos letivos não sejam perturbados pela falta de professores e de 
pessoal não docente. 
É neste quadro de carências múltiplas que se desenvolve um processo imposto pelo Governo dito de 
“transferências de competências”, mas que não mais é do que uma efetiva transferência de 
responsabilidades para os municípios, representando uma desresponsabilização do Governo no 
financiamento da Escola Pública, promovendo ao mesmo tempo uma acentuação das assimetrias e 
desigualdades no acesso ao ensino, em claro desrespeito pela constituição da República Portuguesa. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 14 de fevereiro de 2020 delibera: 
- Exigir do Governo as obras necessárias para a urgente requalificação dos equipamentos escolares do 2.º, 
3.º ciclo e ensino secundário; 
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- Exigir do Governo a construção dos Pavilhões Gimnodesportivos em falta nas Escolas do Concelho da 
Moita, nomeadamente: E.B. 2,3 Fragata do Tejo, E.B. 2,3 Mouzinho da Silveira, Escola Secundária da Baixa 
da Banheira (EB 2,3 Vale da Amoreira); 
- Exigir do Governo a contratação de todo o pessoal necessário nos quados das escolas públicas; 
- Exigir a revogação do atual processo de transferência de competências e abertura de um quadro de 
discussão nacional sobre uma efetiva transferência de competências, tanto para as regiões como para os 
municípios, e não apenas um descarregar de responsabilidades e encargos financeiros sobre os 
municípios, tal como o atual quadro legislativo aponta.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra João Palma do PS 
Obviamente que o Partido Socialista lutará sempre por mais investimento na educação e noutras áreas e, 
particularmente, no concelho da Moita, daí que gostasse muito de lembrar que um grande exemplo disso, 
e uma obra bastante significativa no nosso concelho, foi a escola secundária da Moita, uma obra do 
governo do Partido Socialista. 
Esta moção aproveita para enxertar e misturar aqui nisto tudo um ataque à transferência de competências, 
um processo com o qual já é absolutamente conhecida a discordância da CDU e isto, basicamente, 
instrumentaliza esta questão do investimento, pelo que, obviamente, não podem concordar e também é 
curioso ver a CDU, na recomendação de há pouco, muito ofendida porque era um ataque descarado à 
autarquia, mas aqui não tem problema em exigir tudo e mais alguma coisa ao governo, enfim, é o que têm. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Porque esta moção está incompleta propôs que se acrescentasse a EB 2,3 do Vale da Amoreira, porque 
falta lá um pavilhão, e que a moção deve merecer o apoio de toda a gente que está realmente preocupada 
com os jovens, com as famílias, com a educação e, ainda mais, numa altura em que se aprova um 
aeroporto que vai afetar o ensino no concelho da Moita, porque as escolas não estão preparadas com 
insonorização, nem nada disso, e precisam mesmo de obras. 
Têm estado a fazer visitas com a Autoridade de Saúde e é gritante a diferença entre os equipamentos 
escolares do primeiro ciclo do ensino básico, que são da responsabilidade das autarquias, para os que são 
do governo, mas é gritante, uma coisa gritante. O abandono a que o governo votou as escolas do concelho 
da Moita, e para que não digam que só fala da Baixa da Banheira e do Vale Amoreira, deu dois exemplos 
na Moita, a Fragata do Tejo e a Secundária da Moita, que não têm uma obra digna há muitos anos, e a 
escola secundária da Baixa da Banheira que é um forno no verão e um gelo no inverno, não tem tetos 
falsos, tem coberturas partidas, há a preocupação com o amianto, vêem-se estruturas degradas a olho nu, 
e isto não é o próprio que vê, são os técnicos de saúde e é, ano após ano, remetido para os organismos 
que trabalham com o ministério da educação e nada. 
O próprio fez questão de lembrar ao ministro da educação, porque um dos primeiros atos que teve foi 
visitar a escola do Vale da Amoreira, que a escola não tinha obras há anos e precisavam de um pavilhão 
com uma premissa, e permitam-lhe o abuso porque também gosta de pensar, uma vez que a população 
do Vale da Amoreira é uma população jovem, a mais jovem do concelho da Moita, que está muito 
vocacionada para as artes e para o desporto e que, da parte da Câmara, tem um centro de experimentação 
artística, mas da parte do governo não tem nenhum pavilhão que devia ter na escola para terem um curso 
de desporto, para aumentarem o rendimento das pessoas, e isto é pedido há muitos anos e leva como 
resposta um “não”, e o ministro foi lá já há uns anos atrás, acompanhado por pessoas daqui do Partido 
Socialista, e a resposta foi a mesma de sempre, nada. 
Sobre a questão dos profissionais, que também afetam os estabelecimentos do primeiro ciclo, disse que 
continuam a haver meninos sem aulas e quando falam nos jovens têm que estar preocupados com isto, 
mas a verdade é que estas escolas vão ser passadas à força para a autarquia, e todos os que estão nesta 
sala sabem que não têm condições e estão identificados problemas. Por exemplo, na escola secundária 
no Vale da Amoreira há um problema de esgotos e há aulas com um esgoto a céu aberto porque os esgotos 
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estão estragados, o ministério não resolve e isso vai ser passado para a Câmara, e tem a certeza que não 
virão os meios necessários para resolver estes problemas. Só para dar mais um exemplo disse que nesta 
escola as caixilharias têm mais de quarenta anos, a parede é em tijolo fininho, portanto, aquilo não tem 
condições e precisa de obras profundas, daí que as competências podem ser passadas sim, mas primeiro 
resolviam os problemas porque senão o que estão a passar são problemas e se verificarem aqui que se 
passa os problemas sem dar os meios vai apontar o dedo à bancada do PS, porque não quiseram discutir 
e pura e simplesmente disseram “lá está a CDU contra a transferência de competências”. No que toca à 
transferência de competências o PS não dá lições à CDU nem ao PCP, porque foram pioneiros a transferir 
competências, aliás, basta ir aos congressos dos municípios e das freguesias para ouvirem eleitos do PS 
e de outros partidos a dizer que a câmara não tem um tronco comum, aliás, nem é preciso ir tão longe 
basta recordar o exemplo do Montijo que ficou a dever dinheiro à Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes 
porque era de outra cor política, ou a de Almada que deve dinheiro à do Laranjeiro e Feijó. 
A Câmara da Moita nunca, mas nunca, mas nunca, nem quando uma freguesia era do PS, que teve uma 
boa gestão, que era a freguesia de Sarilhos Pequenos, em termos de transferência de competências e de 
meios, distinguiu uma junta por ser do PS ou da CDU, e o PS faz isto em muitos sítios, basta ver as notícias 
para perceber que isto não é assim. Portanto, não lhes deem lições de moral sobre transferência de 
competências porque transferir competências sim, mas têm de ver o que se transfere e têm que tentar 
que, quando se transfere, aquilo ue venha a ser feito seja o melhor paras as pessoas, não transferindo os 
problemas, porque qualquer dia pergunta para que é que serve o governo. Se vão transferir quase tudo 
para que é que serve o governo. E há coisas que não se transferem. Há coisas que, pelo seu caráter 
universal, não devem ser transferidas, outras sim, mas para se transferir como deve de ser primeiro vê-se 
o que é que está mal, resolve-se e depois passa-se, porque se se for uma pessoa de bem não se vende 
um carro usado sem o carro estar em condições, caso contrário vende-se o carro cheio de problemas. 
Terminou reforçando a ideia que são a favor da transferência de competências e são a favor quando ela 
resulta numa melhoria do serviço prestado às pessoas. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
A prova que isto é realmente um problema é o facto do PS ficar muito incomodado com as coisas que aqui 
estão, quando elas são apenas e só a verdade, e falta aqui uma coisa que é muito importante para 
perceberem, porque há uma identificação de alguns custos com a melhoria das escolas, para terem as 
condições necessárias ao bom ambiente escolar, e esse levantamento aponta para valores superiores a 
doze milhões de euros, quando aquilo que o Estado prevê transferir por escola para os municípios são 
vinte mil euros por ano. Ora, estão a perceber, com estes números, que o que o Estado está a transferir 
não são competências, o que está a transferir para os municípios são problemas, ou seja, está a 
desresponsabilizar-se. Este governo do Partido Socialista elegeu como uma das suas metas transferir 
responsabilidades, problemas para os municípios, desresponsabilizando o Estado central daquele que é o 
seu pepel, e isto é tão claro, tão claro, tão claro que são inúmeros os autarcas socialistas que até tiveram 
num encontro há dias no Porto de onde saiu uma declaração que diz que querem que haja maior reflexão 
sobre este processo de transferências. Aliás, o que esta moção diz é exatamente isso. 
Não são contra a transferência de competências, querem é que seja um processo de transferências bem 
discutido, em que sejam transferidas as ferramentas das competências e não as responsabilidades, 
porque é muito simples dizerem que os municípios ficam a pintar as paredes dos centros de saúde e a 
arranjar as escolas, mas depois os municípios não têm meios financeiros nem humanos para fazer aquilo 
que passou a ser da sua responsabilidade e nunca é a sua competência porque a competência continua 
com o Estado central. 
Em relação à preocupação com a democracia e com os jovens, que é legítima e que espera que todos aqui 
tenham, lembrou que começa na escola e terem boas condições para as nossas crianças frequentarem 
as nossas escolas é o primeiro princípio, e o que o governo do PS está a fazer é exatamente o contrário e 
pior porque, como o seu camarada Nuno Cavaco já referiu, as escolas da Baixa da Banheira e do Vale da 
Amoreira vão ficar altamente prejudicadas com o projeto do aeroporto no Montijo, não só em termos de 
ruído como em termos de qualidade do ar que se vai respirar naquela zona. E o PS, aqui, de uma forma 
que até pode afirmar como pouco democrática, votou contra uma proposta vinda de uma comissão que 
esteve a debater as questões do aeroporto e que foi construída com o voto favorável de um seu eleito e 
quando chegou aqui a esta Assembleia teve o voto contra do PS, portanto, o PS fala em democracia, mas 
depois, quando é a altura de exercer a sua democracia, valores mais altos se levantam. 
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Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Numa sociedade, num país sem limitações orçamentais estaria completamente de acordo com tudo o que 
está nesta moção. Sem dúvida perfeito, numa sociedade perfeita era mesmo assim, escolas em ótimas 
condições. Conhece algumas e sabe que algumas delas estão, de facto, numa situação menos boa, umas 
mais do que outras, como a escola no Vale da Amoreira e a escola Fragata do Tejo, e acha que, de facto, 
algumas destas obras têm que ser feitas com alguma urgência, agora o problema destas moções da CDU 
é sempre o mesmo, é que pedem tudo, pedem tudo. 
Se todos os concelhos pedissem o mesmo que a CDU pede na Moita, se calhar, nem com o orçamento de 
Portugal, Espanha, França e Noruega, porque isto é inconcebível e é por pedirem tudo que depois nada se 
consegue fazer aqui, e não está a dizer que não haja problemas em todos, claro que há, mas isto não é 
uma sociedade perfeita, e era preferível, e o próprio entendia, que se focassem naquelas  situações mais 
graves e, sinceramente, comparar a Fragata do Tejo com a escola no Vale da Amoreira é ridículo, porque 
a escola Fragata do Tejo tem condições muitíssimo superiores à do Vale da Amoreira. 
Terminou questionando como é que se pode exigir pavilhões em todas as escolas do concelho, que é o 
que a CDU quer, se o único pavilhão municipal que existe no concelho foi construído antes do 25 de Abril. 
 
Tomou a palavra por João Miguel, Presidente da Junta de Freguesia da Moita 
Vai só referir dois aspetos e o primeiro para dizer que, naturalmente, vai aceitar a sugestão do seu 
camarada Nuno Cavaco de incluir a escola 2,3 do Vale da Amoreira porque, realmente, não são três escolas 
do concelho que não têm pavilhão, mas sim quatro escolas, razão pela qual não têm problema nenhum 
em acrescentar esse ponto e repor a verdade. 
Porque foi dito que aqui na Moita se quer tudo e porque vai com regularidade ao norte do país, a uma 
autarquia que foi sempre gerida elo PS, e um familiar seu tem os filhos numa escola que até foi construída 
há poucos anos, até posteriormente à escola D. Pedro II na Moita e um bocadinho antes da escola Fragata 
do Tejo, e até a sua família se admirou por, em tão pouco tempo, aquela escola ser objeto de uma 
intervenção da Parque Escolar e a escola ter tudo do melhor, tudo que existe de topo e que é conhecido, 
e o seu familiar até é ligado à informática, quando aquela escola até estava em boas condições e sofreu 
uma remodelação, uma intervenção tremenda no âmbito da Parque Escolar e dotou a escolas com as 
melhores condições que ele já viu em qualquer lado. Portanto, isto é um exemplo de que não querem tudo, 
nem querem tanto quanto eles, querem só um bocadinho melhor, porque também acham que a população 
da Moita tem direito a ter escolas em condições, e não é por o município da Moita ser da CDU que essas 
obras sejam feitas noutros concelhos, porque também têm direito a ter escolas em condições, porque têm 
professores e têm alunos que querem progredir, e também para quebrar o ciclo da pobreza porque a 
educação também serve para isso. 
Relativamente aos investimentos, porque foi suscitado numa intervenção de um membro do PS, sobre a 
disponibilidade do PS para resolver as questões da educação, também se lembra que na votação do 
orçamento de Estado deste ano houve duas propostas, uma apresentada pelo Bloco de Esquerda outra 
pelo PCP, e a do PCP referia-se à conclusão das obras de modernização das escolas secundárias da 
responsabilidade da empresa Parque Escolar que foram suspensas, e a proposta foi rejeitada com os votos 
contra do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal. A proposta do programa plurianual de requalificação de escolas 
públicas, que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda, foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD 
com as outras forças a votarem favoravelmente. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado 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; nove votos contra do PS,. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto de Eurídice Pereira do PS 
“Se a CDU fizesse cinco por cento daquilo que pede aos outros este concelho – uau! -  era dos mais 
fantásticos do país, aliás, o meu camarada Jorge Beja retratou isso muito bem. A incapacidade da CDU de 
estabelecer uma relação diplomática com entidades, com ministérios, é sempre tudo por conta de moções 
bota abaixo, de recomendações bota abaixo, de exigências. Coloca tudo no mesmo saco ao ponto de 
depois não conseguir coisíssima nenhuma. É uma estratégia, mas é uma estratégia de quem desenvolve 
a política do pântano. Só consegue funcionar no pântano porque eu chego a duvidar se quando se 
consegue desbloquear uma obra e realizá-la se a CDU fica satisfeita, é que passou a ter menos uma coisa 
para chatear os outros e, portanto, isto é uma forma de comportar-se inaceitável. 
Quanto à questão que aqui foi referida, formam apresentadas mais de mil e trezentas propostas de 
alteração ao orçamento de Estado, a sua larga maioria trazia despesa atrás, obviamente que, do ponto de 
vista da compensação da receita era uma coisa parecida com aquela do PSD que compensava tirando uns 
assessores de uns gabinetes ministeriais. Estão a brincar. Vinte por cento destas propostas foram aceites, 
mas vamos a uma que aqui foi referida da CDU. Vamos a ela, no caso concreto do PCP, porque na 
Assembleia da República é destemido. 
O PCP apresentou uma proposta que dizia que as escolas secundárias da Parque Escolar aqui referidas, e 
que evocaram que foi votada contra pelo PS é verdade. Sabem o que é que a proposta dizia? Era que 
fossem dispensados os concursos públicos à semelhança da construção do hospital do Joãozinho no Porto. 
A partir de agora nós passaríamos a encontrar dispensas sobre dispensas, e sabem porquê? Porque, e 
dou este exemplo para terminar o que estou a dizer, a escola secundaria João de Barros em Corroios foi 
uma das escolas da Parque Escolar. Ela começou com um governo socialista, o consórcio faliu, o governo 
da direita entrou, nunca desenvolveu ao longo de quatro anos qualquer procedimento, voltou a entrar um 
governo socialista, abriu novo concurso e ganhou uma nova empresa que iniciou os trabalhos, A empresa 
faliu recentemente, portanto, convido-os também a irem visitar para também terem conhecimento das 
situações. 
Portanto, senhora Presidente, senhores autarcas, era bom e muito bom que cada vez que a CDU falasse 
não utilizasse exemplos da vida das pessoas, concretos e objetivos como bola de pingue-pongue para este 
tipo de jogo que não é agradável. Portanto, as escolas serão com certeza terminadas, as da Parque Escolar, 
obviamente que não pode ser é com malabarismos destes que depois chegam cá fora e diz que o Partido 
Socialista votou contra as escolas serem feitas. Não é nada disto. É, de facto um logro.” 
 
Declaração de Voto de João Soeiro do PS 
“Não é que eu esteja contra tudo o que é modernizar, melhorar, fazer, pelo contrário, sou a favor e, com 
certeza, se existem escolas, conforme aqui foram referenciadas, que necessitam dessas obras, pois acho 
muito bem que sejam feitas. Agora, eu votei contra porque a maneira como foi colocada a questão parece 
que isto era tudo mau e, efetivamente, não conheço bem a realidade das outras terras, mas falando na 
Moita, eu visitei recentemente a nova escola, porque eu frequentei a velha, e fiquei maravilhado, um 
pavilhão magnifico, as condições excelentes, moderna, com tudo, não podia estar melhor. A Fragata do 
Tejo igual, mas da forma como colocaram a questão parece que isto é tudo horrores, as escolas são todas 
um horror. É essa a razão porque eu votei contra porque, efetivamente, não é uma realidade. Existem as 
que necessitam, ok, tudo bem, mas nem tudo é mau, há muita coisa que evoluiu, há muita obra que o 
governo fez aqui e os investimentos nas escolas, pelo menos na freguesia da Moita, é uma realidade. Até 
parece, que me perdoe o meu amigo João Miguel, mas no que respeita à Moita parece que não vivemos 
na mesma terra, parece que ele está a ver as escolas de uma terra que não é a dele.” 
 
Declaração de Voto de João Figueiredo da CDU 
“Como eu disse, é natural que o PS não goste desta moção porque isto relata, exatamente, aquilo que tem 
sido a ação dos seus governos e a situação não é pior porque o município, efetivamente, tem feito aquilo 
que a senhora deputada disse que não faz. O pavilhão da escola José Afonso foi feito numa parceria com 
o governo, em que o município pagou cinquenta por cento dos custos e que o governo ficou a dever o 
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dinheiro ao município, teve que ser posto em tribunal e, se não me engano, também teve que ir a tribunal 
com os juros. 
O que é mais giro ainda é que conseguem, no meio desta argumentação toda, falarem do Parque Escolar, 
aquela grande invenção de um governo Sócrates. É uma coisa fantástica. E conseguiram falar do pântano, 
que também foi outro momento magnifico da política portuguesa. Mas quando nos dizem a nós “eu gostava 
muito de viver num país onde houvesse muito dinheiro”, o Banco de Portugal estimou que foi injetado na 
banca vinte e três vírgula oito mil milhões de euros nos últimos doze anos. Esses vinte e três vírgula oito 
mil milhões de euros davam e sobravam para os pavilhões da escola da Moita e em todos os outros 
concelhos, mas para injetar na banca privada vocês estão sempre à vontade, para aquilo que é as funções 
do Estado nunca. Nunca.” 
 
Declaração de Voto de Rodrigo Pedro da CDU 
“Eu votei favoravelmente porque eu sou sócio de uma escola de futebol existente dentro da Fragata do 
Tejo, embora num contexto privado, contribui para que os alunos da Fragata do Tejo tivessem condições 
para praticar educação física, o que até aí não existia, e depois de ouvir algumas opiniões vindas da 
bancada do PS fiquei com um sentimento de culpa. Eu acabei por, ao fazer aquela escola, encapotar um 
bocadinho erros flagrantes e lacunas do poder central. 
Concluindo, e sem demagogia, eu penso que nos últimos anos, e fazendo aquela escola de futebol dentro 
da Fragata do Tejo, onde se pratica educação física, a minha pessoa, embora em contexto privado, fez 
mais do que o governo nos últimos anos pela Fragata do Tejo.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento G. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
“Erradicação do amianto no concelho da Moita 
O amianto foi um produto muito utilizado na construção civil entre 1945 e o final do século passado, era 
muito utilizado devido às suas propriedades. 
A elasticidade, o bom isolamento acústico e térmico, a elevada resistência à putrefação e à corrosão, e às 
altas temperaturas, eram algumas das suas qualidades, por isso era visto, à data, como o produto perfeito. 
Era muito utilizado nas instalações elétricas, eletrodomésticos, equipamentos elétricos, nas condutas de 
água em cerâmica, mas o mais comum era encontrar este produto nas placas de fibrocimento. 
Até que foi descoberto que afinal é um produto altamente perigoso para a saúde humana, e a partir de 
2005 foi proibida a sua comercialização e utilização em Portugal. 
O amianto caracteriza-se por partículas fibrosas microscópicas, sendo 400 a 500 vezes mais finas do que 
um fio de cabelo, quando inaladas alojam-se nos pulmões e são suscetíveis de provocar doenças 
respiratórias, como a mesotelioma, asbestose, cancro do pulmão e ainda cancro gastrointestinal. 
Este produto torna-se ainda mais perigoso quando: 
- Os materiais têm muitos anos de utilização. 
- O produto está exposto às condições climáticas, especialmente ao vento que faz deslocar as suas 
partículas para outras áreas. 
- As referidas placas de fibrocimento não estejam “hibernadas” por produtos específicos. 
 - As placas de fibrocimento estão danificadas - é quando o produto está na sua pior fase de libertação de 
partículas. 
- Existem pessoas em contacto prolongado com este produto. 
Considerando que existem infraestruturas no concelho da Moita como é o caso das antigas instalações da 
Socorquex e das do Matão, de estabelecimentos de ensino, e de outros casos nas diversas freguesias do 
concelho, que têm ainda materiais de construção em que o amianto é um dos elementos presentes na 
sua composição, e que estão em condições acima descritas. 
É do maior bom senso que sobre esta matéria exista consenso na procura da resolução, de forma a 
erradicar este problema do concelho e que as responsabilidades do município sejam asseguradas com a 
brevidade que os problemas existentes recomendam. 
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É também de referir que existem equipamentos no concelho, nomeadamente estabelecimentos de ensino, 
que não são da responsabilidade da autarquia e que exigem a monitorização da administração central. 
Assim a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 14 de fevereiro, recomenda à Câmara Municipal da 
Moita que: 
1 - Seja efetuado, e remetido à Assembleia Municipal, um levantamento do edificado público – de 
propriedade quer da administração central quer da administração local -  existente no concelho da Moita 
e que seja suscetível de conter este produto, recorrendo e contando com a colaboração das juntas de 
freguesia sempre que se justifique; 
2 - Elabore e/ou execute os trabalhos de remoção de amianto do edificado sobre sua responsabilidade e 
torne público o calendário de planeamento destas ações; 
3 - Que após identificação do edificado público da responsabilidade da administração central expresso em 
1. solicite aos Ministérios que vierem a ser identificados que informem do calendário de planeamento da 
remoção do amianto. 
Moita, 14 de fevereiro de 2020  
Grupo Municipal do Partido Socialista” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o documento à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Tem só duas ou três notas e uma ironia para começar pegando nas palavras de há pouco do seu amigo 
Jorge Beja, porque se fosse agora interpretar este documento dizia “se nós fossemos um país perfeito”, 
mas não são iguais e isto é mesmo um problema e querem um país que seja melhor e tenha igualdade de 
oportunidades para todos, portanto isto que está aqui é mesmo um problema e devem ser sérios a discuti-
lo. 
Depois esclareceu que o amianto é perigoso em ambiente interior, no espaço exterior com vento é 
dissipado, pode ser perigoso, mas será muito menos. 
Refere o considerando “Elabore e/ou execute os trabalhos de remoção de amianto do edificado sobre sua 
responsabilidade e torne público o calendário de planeamento destas ações”, o que tem sido feito à 
medida das possibilidades do município que tem um orçamento de pouco mais de trinta milhões de euros. 
Tem sido feito em escolas, tem sido feito em edifícios e tem sido tornado público. Infelizmente, o que veem 
é, por exemplo, no caso das escolas, que a Câmara intervém e o governo não intervém, e isto é distintivo. 
Basta verificar, por exemplo, a escola número cinco da Baixa da Banheira e olhar para a escola D. João V 
que é da responsabilidade do governo, e podem fazer mais exercícios destes. Aliás, perguntou qual foi a 
última cobertura de amianto que o governo retirou no concelho da Moita, mas se lhe perguntarem dá já 
duas ou três retiradas pela Câmara Municipal, e o que mais o espanta é ser o Partido Socialista a fazer 
esta recomendação. 
Recordou que ao ministro da educação foi perguntado dezenas de vezes, foi-lhe solicitada uma lista de 
equipamentos com amianto e ele nunca deu. Era confrontado constantemente com um pedido da lista e 
o ministro nunca deu, nunca deu. Aí concorda com o Jorge Beja porque não dinheiro para fazer tudo aos 
mesmo tempo, mas convém que se vá fazendo alguma coisa de vez em quando e aquela questão do 
“pedem tudo” não é “pedem tudo”. Há uma regra na boa gestão que diz que para saberem o que têm para 
gerir têm que conhecer e se conhecerem e houver problemas têm de dizer que há. O grave é não se resolver 
problemas durante dezenas de anos, porque se fossem resolvendo um agora, um depois, a lista era cada 
vez menor e é claro que depois estariam outros a dizer “agora a seguir faz falta isto”, porque é da natureza 
humana e não tem que ser visto de outra forma. 
Neste caso do amianto, e porque é um problema sério, a recomendação não faz sentido porque a Câmara 
Municipal já faz isto. Esta recomendação deve ser enviada para o Governo que não o faz. A Câmara 
Municipal, com um orçamento de trinta e cinco milhões de euros, tem feito muita retirada de amianto e 
estabeleceu prioridades que são as escolas básicas do primeiro ciclo onde estão as nossas crianças, agora 
o Governo não estabeleceu prioridades nenhumas porque não tem feito nada, portanto, concorda com a 
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recomendação alterando a formulação e entregando-a ao Governo porque não faz nada neste aspeto, 
nada. E isto, vindo do Partido Socialista cujo ministro se negou a entregar a lista dos equipamentos com 
amianto, parece-lhe que esta recomendação ainda devia ter mais força ao Governo e a CDU, se mudarem 
e recomendarem ao Governo, que não faz nada neste sentido, irá acompanhar o Partido Socialista. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Começou por dizer que não deixa de ser irónico o PS apresentar esta recomendação depois de ter votado 
contra a moção anterior em que falavam, exatamente, da substituição das coberturas nas escolas da 
responsabilidade do Governo e é muito interessante verem a preocupação com a juventude e o ambiente 
e depois saberem que, na prática, o Governo não faz nada. Pior ainda, esta recomendação enferma do 
mesmo mal que enferma o processo de transferência de competências porque empurra para os municípios 
aquilo que é responsabilidade do Governo. Deveria ser o Governo a fazer a identificação de todas as 
coberturas com amianto dos seus equipamentos e a publicá-la, mas o que esta recomendação está a fazer 
é a empurrar para o município aquilo que é a competência do Governo. 
Naturalmente que, nestas condições, não pode ser aprovada, quando existe uma série de equipamentos 
estatais e privados, e mais, existem edifícios de habitação no concelho da Moita, e não só, que eram da 
responsabilidade do Estado e quando o Estado começou a ver que era necessário fazer obras, vendeu-os 
a preço de saldo aos seus moradores para se desresponsabilizar das obras que era necessário fazer, 
portanto, isto é, mais uma vez, um processo de desresponsabilização do PS pela sua ação política e uma 
transferência de responsabilidades para os municípios que, desta maneira, rejeitam. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Registam que tudo o que falam está a ser feito, está a ser construído, está a ser mudado, mas o que é 
certo é que os trabalhadores da autarquia estão debaixo do amianto nas antigas instalações da socorquex, 
no Matão, e existem muitos mais casos. Isto demonstra um bocadinho de coerência da parte do PS porque 
apontam aqui as escolas no concelho que são da responsabilidade do poder central, o que não foi feito na 
moção anterior onde, por exemplo, para as escolas do primeiro ciclo, que estão sob a responsabilidade da 
autarquia, não é pedido um pavilhão de desporto, e veja-se o caso de Sarilhos Pequenos em que não têm 
um espaço para fazer desporto, mas aí não houve a coerência de fazer a mesma coisa. 
Assim, considera que fazia todo o sentido a aprovação desta recomendação por unanimidade porque, 
como disse, os trabalhadores da autarquia estão debaixo do amianto. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu o documento apresentado a votação. 
 
 
Submetida a recomendação a votação foi a mesma reprovada por maioria com treze votos a favor, sendo 
nove do PS, três do BE, um independente; dezoito votos contra, sendo dezasseis da CDU, um do PSD, um 
do CDS. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto de João Figueiredo da CDU 
“Mais uma vez, o que me fez votar contra esta recomendação não é, exatamente, a erradicação do amianto 
no concelho da Moita, é evidente, agora é o modo como esta recomendação está redigida empurrando 
para o município aquilo que são as responsabilidades do Governo central e esquecendo completamente 
que o Governo não faz aquele que é o seu papel ao mesmo tempo que o município faz. O município, como 
foi já aqui dito, definiu prioridades e as prioridades são as crianças e é por isso que são as escolas 
primárias os primeiros locais, onde têm sido substituídas, e já foram substituídas as coberturas em 
amianto, pelo menos, em cinco escolas do ensino básico que são responsabilidade do município. 
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Nas escolas que são da responsabilidade do Estado central acho que já houve uma substituição de uns 
telheiros e de uma escola também, portanto, há muito trabalho por fazer, mas não é empurrar para quem 
não tem responsabilidade aquilo que é responsabilidade do Estado central.” 
 
Declaração de Voto do BE proferida por António Chora 
“Nós votámos favoravelmente, exatamente, porque defendemos a erradicação do amianto dos espaços 
do nosso concelho, sejam eles da responsabilidade da Câmara, do Governo ou de privados, como também 
temos aqui algumas situações. Portanto, pensamos que esta recomendação o que fazia, em nosso 
entender, era solicitar à Câmara que apresentasse um plano e dados sobre todas as edificações feitas 
com amianto para que esta Assembleia ficasse com esse conhecimento, e claro que também com um 
plano de erradicação do mesmo, exigindo também do Governo central a mesma atitude e, acrescentaria 
eu, até dos privados que continuam com instalações, até com crianças, e com telhados também de 
amianto e até alguns com a própria fibra de amianto na sua construção. 
Essa foi a razão porque votámos favoravelmente.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Informou que iriam dar início ao período da ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Cedência em Direito de Superfície – Centro de Reformados da Baixa da Banheira 
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
22/01/2020: 
 
“O Centro dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira - Instituição Particular de Solidariedade Social 
(CRIBB - IPSS), encontra-se sedeado na Rua da Amizade – na Vila da Baixa da Banheira, União de Freguesia 
da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, o qual desenvolve um trabalho compatível com os seus fins 
estatutários, que proporciona aos seus associados em particular e à população em geral a prestação de 
serviços de índole diversa, acentuando-se o caráter social e cultural, desempenhando um papel de 
primordial importância de instituição social. 
O desenvolvimento de atividades de apoio à infância, tornou as suas instalações exíguas, tendo em conta 
os objetivos a que se propuseram, a criação de uma ERPI – Estrutura Residencial para Idosos, pelo que 
solicitaram os seus responsáveis apoio a esta Câmara Municipal, no sentido de ceder uma área integrada 
no domínio privado municipal para o equipamento em vista. 
A relevância do trabalho desenvolvido pelas diversas instituições sedeadas na área de circunscrição 
territorial do Município, é considerado pela Câmara Municipal, garantindo assim, sempre que possível, os 
apoios necessários aos projetos a que se propõem, bem como às suas iniciativas, contribuindo de forma 
a dar continuidade a que as instituições desenvolvam o seu trabalho de solidariedade social. 
Sempre atendeu o Município da Moita aos anseios das Instituições, como é o caso do projeto em apreço 
(ERPI – Estrutura Residencial para Idosos), atendendo ao envelhecimento da população, decorrente de 
fatores de vária ordem, tornando-se necessário garantir respostas adequadas nas diversas valências, da 
prevenção, promoção, otimização, compensação e participação social, quer a nível de saúde, 
incapacidades, cuidados e desenvolvimento afetivo, constituindo-se, assim, uma resposta social, 
estabelecendo-se princípios basilares no que concerne à defesa, qualidade de contribuição para que a 
individualidade seja respeitada como condição de vida na velhice. 
Neste sentido e face às carências de equipamentos desta natureza na área do município, identificaram os 
serviços municipais uma área integrada no domínio privado municipal e que reúne as condições para o 
efeito, que é o lote de terreno, destinado a construção, sito no Alto da Serra – Baixa da Banheira, União de 
Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita 
sob o número 436/19860709 – Baixa da Banheira, inscrito a matriz predial urbana sob o artigo 3748 – 
União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, devidamente identificado na planta anexa. 
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Assim e ao abrigo do n.º 1, do artigo 30.º da Lei de Bases Gerais da Politica Pública de Solos, de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo, e ainda do estabelecido no regime Jurídico das Autarquias 
Locais – Anexo I – aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na al.ª h) do n.º 2, do art.º 23.º e 
das al.ªs g) e u) do n.º 1, do art.º 33.º, proponho, que: 
- A Câmara Municipal delibere constituir a favor do Centro de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira 
– Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), o direito de superfície, a titulo gratuito, nos termos 
e condições da minuta do contrato a celebrar e que se anexa, sobre a parcela de terreno com a área de 
5.635,00m2 (área de construção 3.381,00 m2; área de implantação = 2.367,00 m2; área 
privativa/dependente = 0,00 m2; n.º pisos = 2), que passa a confrontar do Norte e Nascente com domínio 
privado municipal, do Sul com Rua da Liberdade e do Poente com Rua Soeiro Pereira Gomes, com o valor 
atribuído de €650.000,00 (estimativa), a destacar do identificado prédio municipal, conforme decorre do 
estabelecido no número 4, do artigo 6.º do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 
redação atual, para construção de uma ERPI – Estrutura Residencial para Idosos, equipamento este 
destinado ao desenvolvimento de atividades dirigidas a causas e respostas sociais, criando assim 
condições para um envelhecimento ativo.  
- Ao direito de superfície seja atribuído o valor, calculado nos termos do Código do Imposto Municipal Sobre 
Transações Onerosas (CIMT) no seu art.º 13.º, al.ªs h) e i), aquando da entrega da inscrição de prédios 
urbanos na matriz (mod. 1), com a respetiva avaliação fiscal para atribuição do Valor Patrimonial Tributário 
(VPT). 
- A constituição do direito de superfície, objeto deste ato e da minuta da escritura em anexo, não se 
encontra sujeita a “Visto” do Tribunal de Contas, dado não gerar encargos financeiros, o que, em 
consequência, não obriga à correspondente fiscalização prévia. 
Mais proponho que a presente proposta seja submetida a apreciação da Assembleia Municipal.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Tomou a palavra Miguel Jorge do PS 
Pediu a palavra para dizer que, por ser dirigente desta instituição, se ia retirar da sala e não iria participar 
na discussão nem na votação. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Porque não o fez há pouco pediu que o deixassem justificar a ausência do Sr. Vice-Presidente Daniel 
Figueiredo por motivos familiares, do Sr. Vereador Joaquim Raminhos por se encontrar no estrangeiro por 
motivos profissionais e do Sr. Vereador Luís Nascimento por motivo do falecimento do seu sogro. 
A proposta que aqui trazem vem aceder a um pedido de uma instituição cuja reputação é bem conhecida, 
uma muito importante instituição que trabalha com a terceira idade e agora também já com a infância, 
mas durante muitos anos só com a terceira idade, há mais de quatro décadas na Baixa da Banheira, uma 
instituição prestigiada, com um trabalho reconhecido e de grande importância e esta instituição tem 
intenções de crescer, de fazer novo investimento numa área em que todos tão bem conhecem as carências 
existentes, no país, na região em particular, na Área Metropolitana de Lisboa, no nosso concelho também 
em particular, pois continuam a existir carências de vagas em residenciais para a terceira idade, que 
continua a ser uma necessidade crescente, em função até da evolução demográfica no nosso país, 
portanto, têm todos, todos os níveis do Estado e as instituições particulares de solidariedade social, que 
procurar contribuir para encontrar melhores respostas para este problemas. 
É a isso que aqui se vai ao encontro, atribuindo um terreno em direito de superfície na Baixa da Banheira, 
onde o CRIBB poderá em breve, e recorrendo às candidaturas dos programas que estão em curso, o 
programa PARES, concretizar este importante equipamento. Da parte da Câmara Municipal pensam que 
estão a responder áquilo que é também a sua obrigação nesta matéria e desejam que o CRIBB, nesta 
parceria com o município, concretize todos os seus projetos. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
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Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Disse que, em primeiro lugar, concordavam que é necessário no concelho uma maior oferta de respostas 
à terceira idade, nomeadamente, estruturas residenciais para pessoas idosas, mas gostariam de saber 
porque razão foi escolhido este lugar e não outro terreno alternativo 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Quis dar nota de que acha que o que aconteceu em redor desta situação prova bem a necessidade do 
concelho da Moita vir a adotar um orçamento participativo, e diz isto porque, como sabem, numa reunião 
que aqui se realizou em que estiveram presentes alguns munícipes que apresentaram uma petição ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, o que também não é muito usual porque deviam apresentar petições ou 
propostas à Assembleia Municipal para que a pudessem discutir, e isso ocupou páginas de jornais e, tanto 
quanto tem conhecimento, fizeram a sugestão de um projeto de espaço verde para este terreno, mas, de 
facto, para este terreno já haviam muitas conversações anteriores com a Câmara Municipal para aqui ser 
construído este equipamento que tanta falta faz à Baixa da Banheira, mas, em particular, a todo o 
concelho, e a toda a zona envolvente porque é muito carente destes equipamentos. 
Portanto, o que queria dizer é que se se encontrar um espaço onde as pessoas possam, enfim, dar largas 
à sua imaginação, obviamente que balizados dentro de uma verba possível para o próprio orçamento 
municipal, mas que permita e estimule uma participação similar à que foi desenvolvida, provavelmente 
evitará, na sua opinião, estes estímulos de munícipes, e acredita na sua boa vontade porque não tem 
razões para achar que é por má fé, que depois querem ter uma determinada participação, daí que esta 
sua intervenção não vá no sentido deste caso em concreto. Aliás, estão de acordo com a questão colocada 
anteriormente, ainda que estejam de acordo com a construção do equipamento e com o local indicado, 
mas porque pensa que era um momento para aproveitar para dizer que é importante construir um 
instrumento no concelho da Moita que permita a participação dos munícipes, sejam eles quem forem, sem 
juízos de valor, relativamente a quem tomou a iniciativa, que confessou não conhecer. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Começou por dar os parabéns à Câmara Municipal da Moita por irem ter mais um equipamento para a 
terceira idade que será construído por uma instituição cujo trabalho fala por si, de há muitos anos, e que 
é credível. 
Em seguida pediu desculpa, mas conhece bem o país, e em qualquer terra em que se anunciasse a 
construção ou a intenção de construir um lar para a terceira idade haveria festejos, no concelho da Moita 
há porrada. Havia festejos. Há relatórios a dizer que as respostas à terceira idade são muito deficitárias, 
que deve ser uma das principais preocupações das autarquias, das IPSS, do Governo, e agora andam aqui 
a discutir o que é que hão de fazer. 
Já agora, e porque é o sítio certo, o tal senhor que quis participar muito democraticamente ofendeu esta 
Assembleia, ofendeu todos, utilizando palavrões à porta da Câmara, portanto, a si, e pediu desculpa, que 
respeita o sentido democrático das coisas, quer dizer que teve o cuidado, porque é o presidente daquela 
junta de freguesia, de falar com os moradores e de lhes explicar uma coisa que depois propôs à Câmara 
Municipal, e o Sr. Presidente da Câmara há de falar sobre isso e já anunciou em jornal que, no espaço 
restante, vão fazer lá um parque, portanto tem muitos mais motivos para acreditar nos seus camaradas 
da Câmara do que nalguns cidadãos que vão ofender os elementos da Assembleia Municipal, faltando ao 
respeito a todos os cidadãos do concelho da Moita que são quem representam. 
Parece-lhe a si que aquela intervenção que fez na Assembleia está a ser cumprida, casando-se os projetos 
porque, como podem ver, sobra uma fatia de terreno com alguns metros quadrados, ao lado de um 
polidesportivo que terá de ser recuperado, onde o Presidente da Câmara referiu que ia fazer um parque, 
portanto, aconselhou a Sra. Eurídice Pereira a participar mais, e não só propor a participação dos outros, 
e a ler as coisas como deve de ser porque está escrito e é público. 
Reiterou que em qualquer terra deste país o anúncio da construção de um equipamento, ainda por cima 
com uma IPSS séria, porque há muitas que não são sérias e o CRIBB é sério, era motivo de regozijo para 
toda a gente, mas não, aqui é motivo para jogo politico. 
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Ouviu cerca de vinte ou trinta moradores que concordam com esta ideia, alguns dos quais assinaram a 
petição a pensar coisas diferentes, porque o próprio proponente da petição mentiu porque ele diz que o 
terreno foi abandonado há trinta anos e é mentira. O terreno aguardava o centro de saúde há trinta anos, 
a tal luta da população que o PS se esqueceu, e só há dois anos é que ficou liberto. Depois diz que se 
podia fazer noutro terreno qualquer e sugeria o terreno que está comprometido para a esquadra da PSP, 
ou então o terreno que está comprometido para o tal pavilhão que o PS diz que não existe, porque a 
Câmara da Moita tinha planeando, em 2005, na Operação de Revitalização Urbana da Vila da Baixa da 
Banheira, a construção de um pavilhão multiusos, assinado em protocolo com uma série de projetos com 
o Sr. Pina Moura, o Sr. José Sócrates e a Sra. Elisa Ferreira e o que aconteceu foi que o governo do PS 
rasgou o compromisso não fazendo o pavilhão e o arranjo da avenida 1º de Maio, aquele que depois de 
saberem que o projeto estava aprovado foram lá pôr dois placards a dizer “aqui faz falta duas rotundas”. 
Isso já devia estar feito desde 2005 e não foi feito por causa do PS. 
Portanto, não há terrenos disponíveis na Baixa da Banheira, a Câmara tem poucos terrenos e todos sabem 
disso, mas querem ficar do “lado de Deus e do Diabo” e aqui não há hipótese. Não se pode alimentar 
quem ataca as instituições democráticas do concelho e quem mente, porque o que está dito naquela 
petição é mentira, não houve nenhum terreno abandonado porque estava a aguardar o centro de saúde e 
não é verdade que a Câmara tenha terrenos porque estão todos comprometidos. E se acham que se pode 
gastar a Baixa da Banheira assim, troca já, e não sabe o PS o faz, um pequeno jardim por uma esquadra 
da PSP. Aliás, já que estão a falar na PSP, quis dizer que foi pagar um gratificado, porque agora, por 
orientação do Governo, quase todo o serviço que se faz é gratificado, e aumenta todos os anos, e um 
conjunto de policias foi-lhe mostrar o único veículo que a divisão do Barreiro tem. Até brincou e disse-lhes 
“se a PSP faz uma fiscalização a este carro o carro é apreendido” porque tinha os arames dos pneus à 
mostra. 
Precisam de uma esquadra da PSP na Baixa da Banheira e os tais terrenos que estão a ser apontados 
para o parque são o da esquadra ou o do tal pavilhão que o PS não quis que fosse feito, portanto, sejam 
sérios, têm de estar contentes pelo lar e têm de estar mais contentes ainda por terem uma Câmara que 
ouve porque, apesar de ter sido maltratada, ouvia a necessidade de se fazer lá um parque e o Presidente 
da Câmara assumiu que o iam fazer no terreno restante, e o Presidente da junta foi falar com os 
moradores, se calhar com mais moradores do que alguns elementos do PS já falaram ali, e as pessoas 
concordam com o lar. Falou com muitos moradores e explicou, mas teve que desmentir o que foi dito pelo 
senhor que mentiu. 
E o populismo de que falavam há bocado é isto, há um terreno que aguardava o centro de saúde há trinta 
anos, um terreno baldio, com pó, onde estacionam veículos pesados, e as pessoas estão fartas daquilo, e 
então vai com um desenho e propõe-lhes o jardim do éden e as pessoas vão atrás. Agora também fez dois 
desenhos que, se calhar, vai entregar à bancada do PS, um do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, 
que é um desenho muito bonito, e um da Terceira Travessia do Tejo, então vai já arranjar meia dúzia de 
assinaturas porque quer ver a senhora deputada a defender o que o próprio defende. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
O seu camarada Nuno Cavaco retirou quase tudo o que ia dizer, pelo que só queria reforçar que o que 
separa o populismo da gestão é que o município, quando tem terrenos disponíveis, tem que ter uma ideia 
do que pode e deve fazer nesses terrenos, e se existe uma expectativa, uma necessidade efetiva de 
construção de uma esquadra da polícia na Baixa da Banheira, se existe uma necessidade efetiva de 
construção de equipamentos desportivos na Baixa da Banheira, é natural que os terrenos que o município 
ainda tem disponíveis, e que não são muitos, porque a Baixa da Banheira é uma terra com alguma 
densidade, e quem conhece sabe que é, quem não conhece, se calhar, não sabe e acha que há lá muitos 
terrenos, mas quem conhece sabe que tem alguma densidade e que não existem muitos terrenos 
disponíveis. 
Uma boa gestão faz, exatamente, isto, sendo necessário um pavilhão, quando houver ocasião, quando 
houver um programa que ajude a financiar um pavilhão desportivo, têm um terreno disponível, quando o 
governo resolver, finalmente, deixar de usar instalações do município, nas quais, muitas vezes, ainda é o 
município que lá faz obras, e resolver construir uma esquadra para a PSP, têm um terreno disponível para 
que o Estado faça a esquadra da PSP, e a isto chama-se gestão do território, tudo o resto é populismo, o 
que assistiram aqui foi populismo. E pode explicar porque o próprio e o seu camarada Nuno Cavaco tiveram 
oportunidade, logo no início deste esboço de espaço ajardinado para uma zona onde, naturalmente, as 
pessoas que ali vivem, e também falou com algumas, se sentem prejudicados pelos anos em que aquele 
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espaço foi usado indevidamente para estacionamento de pesados, em que alguém fez um desenho giro, 
engraçado e disse “vamos propor isto aqui”, mas nessa altura, quando alguém apresentou esse desenho, 
o próprio e o seu camarada Nuno Cavaco disseram logo “atenção, a ideia é gira, mas já existe um 
compromisso que a Câmara Municipal tem com uma IPSS do nosso concelho para construir equipamento 
para a terceira idade”. Tudo o resto que se passou a seguir a isto não pode ser definido por outra palavra 
que não seja “populismo”, tanto populismo que os senhores foram atrás com as palavras que aqui têm e 
outras que ouviram nas redes sociais como ouviram nos cafés e nas ruas onde falam com amigos. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se pretendia prestar 
algum esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Muito sinteticamente disse que, de facto, têm uma obrigação indelegável de gerir o território, e não gerir 
por impulsos, não gerir porque alguém de manhã se levanta e pensa “que bem que ficava aqui isto ou 
aquilo” e não gerir no curto prazo, que também é outra questão fundamental. O território é mutável, as 
necessidades existem e não estão todas satisfeitas, portanto, não podem ir a correr ocupar cada 
bocadinho de terreno que esteja disponível não precavendo as necessidades futuras e as ambições, 
porque não são só necessidades, são ambições legitimas e que um dia cumprirão, como estão a cumprir 
outras, relativamente a equipamentos na Baixa da Banheira, portanto, é nesta gestão que se atribui um 
terreno que está classificado desde sempre como terreno para equipamentos, nunca teve prevista outra 
coisa que não fosse um equipamento. 
De facto, entre o final da década de noventa e o início da década de dois mil, chegou a andar uma equipa 
técnica do ministério da saúde a iniciar projetos para ali, numa perspetiva de construção do centro de 
saúde que, como sabem, não se concretizou e agora quando se colocou de novo a questão de se avançar 
para a construção do centro de saúde e, naturalmente, havia outras possibilidades que foram estudadas, 
em função até das necessidades atuais para um equipamento de saúde, e encontrou-se uma solução 
melhor deixando este terreno disponível. 
As primeiras conversas tidas com a IPSS, o CRIBB, foram no início de 2017, antes do projeto para o atual 
centro de saúde estar a ser desenvolvido, e logo na altura ficou o compromisso daquele terreno, um 
compromisso de palavra que da parte da Câmara vale tanto ou mais que qualquer outro, e porque a ARS 
já tinha referido que tinha outra opção preferida que, caso se confirmasse, o terreno ficaria para a IPSS, o 
que aconteceu desde então. A única coisa que houve, por parte da Câmara, foi um atraso demasiado na 
formalização, poderia ter acontecido mais cedo, mas acabaram por não o fazer antes e estão a fazê-lo 
agora. 
Como o Presidente da junta de freguesia da Baixa da Banheira disse há, de facto, uma parcela de terreno 
sobrante, portanto o equipamento não ocupa todo o terreno, e o terreno também tem lá dois equipamentos 
desportivos, um ainda pertencente à escola, mas que é também disponibilizado, através do protocolo que 
a Câmara Municipal tem com as escolas, para as coletividades do concelho e um outro, um polidesportivo. 
Naturalmente, agora que o terreno vai ter, finalmente, uma utilização nobre, a parcela sobrante irá ser 
devidamente tratada, devidamente recuperada, fazendo ali uma zona de laser, uma zona de jardim e, 
desta forma, corresponder também à ambição daquela população, perfeitamente legítima, de ter um 
espaço bem arranjado e à necessidade, como já aqui foi dito e não é preciso acrescentar mais, em relação 
a equipamentos para a terceira idade. 
Quanto ao resto, e só para reafirmar, ouvem toda a gente, mas ninguém pode confundir o fazer uma 
proposta, o ter uma opinião, com uma imposição. A competência para decidir, ouvidos todos, ponderadas 
todas as necessidades, ponderadas todas as possibilidades, é dos órgãos devidamente eleitos, Câmara e 
Assembleia Municipal, que decidem de acordo com aquilo que pensam que é melhor e respondem perante 
a população pelas suas decisões. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
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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. 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do PS proferida por Humberto Rosa 
“O Centro de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira (CRIBB) é uma instituição que completa quarenta 
e cinco anos da sua fundação no dia quinze de fevereiro de 2020. Fundada num período de grande 
atividade associativa esteve nas principais motivações dos seus fundadores a criação de uma resposta de 
lar que permitisse dar resposta às necessidades da população da Baixa da Banheira. 
Desde então, o CRIBB tem desenvolvido respostas sociais na área dos idosos com a criação de um centro 
de dia e de um serviço de apoio domiciliário, num apoio diário a mais de cem utentes. 
Os serviços prestados à comunidade foram também alargados à primeira infância com abertura de uma 
creche em 2015, o que contribuiu para a consolidação do projeto de intergeracionalidade. 
Além das respostas atrás mencionadas intervêm igualmente no apoio alimentar através de cantina social 
e programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas. 
O concelho da Moita possui dos maiores índices de envelhecimento da Área Metropolitana de Lisboa: cento 
e trinta virgula oito em 2018 e dos que mais carências têm nas respostas à terceira idade, nomeadamente 
em termos de estruturas residenciais para pessoas idosas, sendo das mais baixas taxas de cobertura da 
AML. 
Segundo o próprio plano de desenvolvimento social do concelho da Moita a criação de respostas de apoio 
à terceira idade é uma prioridade e, para tal, é necessário que exista disponibilidade e vontade de 
instituições como o CRIBB para cumprir estes objetivos de apoio à comunidade e, em particular, no apoio 
à terceira idade, e essas disponibilidades têm de ser valorizadas, e registe-se que esta vontade já data. 
Por tudo o que foi exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor da proposta 
de cedência de terreno ao Centro de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Informou que, atendendo ao adiantado da hora, não será possível terminar a sessão de acordo com a 
duração das sessões estipulada no regimento. Todavia, existe uma questão muito importante que também 
deve ser aferida na próxima reunião de coordenadores dos grupos municipais, porque no regimento estão 
previstos sessenta minutos para o período anterior à ordem do dia e hoje esse período foi de cento e 
oitenta minutos, ou seja, três horas, pelo que a Assembleia terá que fazer um esforço real para cumprir o 
regimento, uma vez que todos o aprovaram. 
Assim, e em conformidade com o nº2 do artigo 27º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita a 
presente sessão foi suspendida, tendo continuação numa segunda reunião a realizar dia 17 de fevereiro 
de 2020, pelas 21 horas. 
Suspendida a ordem do dia, deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
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. 
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A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com trinta e um votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove 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 cinquenta minutos do dia 
quinze de fevereiro de 2020. 
 
 
 

A Presidente 
 
 
 

O 1º Secretário 
 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

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


