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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 002/XII/2021 

Sessão Ordinária de 30/04/2021 

 

 

Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, no Ginásio Atlético 
Clube, na Baixa da Banheira realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte 
Ordem do Dia: 
 
 

1º - Ata nº04.20 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.09.2020; 
2º - Ata nº05.20 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 13.10.2020; 
3º - Ata nº06.20 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 29.10.2020; 
4º - Ata nº07.20 – XII Mandato – Sessão ordinária de 03.12.2020; 
5º - Ata nº01.21 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.02.2021; 
6º - Proposta de Adesão à Associação Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica; 
7º - Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2021; 
8º - 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, informou que lhe cabia 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 Tânia Sofia 
dos Anjos Ribeiro para a composição da mesma, tendo esta ocupado o lugar de 2ª secretária. 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- Carmem Sofia Pereira Lima foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
- Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
-  Francisco Jorge Santos Oliveira foi substituído por Renata Isabel Rêgo Rosa 
-  Carmem Maria de Mira Mafra foi substituída por Vítor Fernando Barros 
- João Manuel de Jesus Lobo foi substituído por Francisco da Conceição Feio 
- Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Manuel Vasques Miguel, foi substituído pelo Secretário 

daquele Órgão, Nuno José Segurado Oliveira 
- Presidente da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, Miguel Fernando Gomes 

Carregosa, foi substituído pelo Secretário daquele Órgão, Jorge Miguel Miranda Paulino 
 
 
Verificação de ausências: 
Após as substituições efetuadas verificou-se a ausência de Telma Isabel Rodrigues da Silva. 
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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 Daniel Vaz 
Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Miguel Francisco Amoêdo Canudo 
e Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Senhor Joaquim Félix 
Disse que tem uma casa na Quinta do Quadrado e há 38 anos que não tem estradas para passar, não tem 
saneamento básico, não tem água canalizada, não tem nada disso, e ainda por cima há uns sete ou oito 
anos, despejaram lá umas grandes carradas de entulho, em frente à sua quinta e não só, provisoriamente, 
que ainda lá estão e queria que alguém lhe tirasse de lá aquilo. Em relação à estrada, disse que nem 
merecia a pena falarem, porque há 38 anos que fala nisso e nunca foi atendido, desde o tempo do Zé Luís, 
do João de Almeida, do Brito da Apolónia, do Lobo, e havia sempre falta de verbas para arranjar a estrada 
da Quinta do Quadrado. Não está a exigir dizer nada, apenas está a perguntar. 
Sobre o entulho que lá meteram, que foi quando andaram a arranjar as Arroteias e a arranjar estradas, e 
que o Sr. Aparício lhe disse que as punha lá provisoriamente e depois tirava, acontece que metade já o 
próprio tirou, e gastou 500 € no camião do Jorge e na máquina, e agora, que chove muito, a água em vez 
de sair para a vala que nunca foi limpa, há 30 anos que lá está e nunca fui limpa, entra para dentro da 
quinta, pelo que ou tiram de lá o entulho ou limpam a vala, ou alguma coisa, porque paga a contribuição 
há 38 anos e aquilo não é clandestino, é o alvará 5/86 da Câmara Municipal da Moita, que diz 5000 m2 
de terreno para construção urbana e onde se pode construir 400 m2 com rés-do-chão e primeiro andar. A 
luz está lá porque pagam e as estradas, e ainda ontem e hoje lá andaram, mas não andaram a arranjar a 
estrada, andaram a mudar os buracos de um lado para o outro, porque amanhã chove e ficam na mesma, 
portanto, agradecia ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador ou a alguém, que tomasse nota disto, porque tem 
esta conversa há 38 anos e nunca fui ouvido. 
 
Senhor César Rodrigues Pereira 
Começou por pedir desculpa se falar mais alto, mas tem um problema de surdez no ouvido que não tem 
qualquer audição, porque teve um acidente ao serviço da sua pátria e ficou com 70% de IPP, pelo que se, 
por acaso, falar alto, não é por ser malcriado. 
Depois disse que comprou uma casa na Moita, pagou o IMT, deram-lhe a licença de habitação, o que queria 
dizer que estava tudo bem, mas o problema é que a casa é num prédio e a sua casa não tem esgoto, ou 
seja, tinha, mas como os senhores da Câmara, do alto da sua sabedoria, fizeram o esgoto mais alto que a 
sua casa, que é uma cave, sempre que a caixa do esgoto enche regride para a sua casa, e destruíram-lhe 
a casa toda. A Câmara Municipal da Moita destruiu-lhe uma casa, não foi uma bicicleta, foi uma casa e 
este assunto já foi apresentado em reunião de Câmara. “Primeiro, sempre com aldrabice, sempre com 
aldrabice, todos mentirosos, o senhor Vereador é mentiroso, o senhor Presidente da Câmara é papagaio, 
disse aquilo que disse o Vereador, viu-me um capacho onde ele limpa os pés todos os dias. A minha casa 
agora está fechada…” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Neste momento, interrompeu a intervenção supra para pedir que o munícipe tivesse um bocadinho de 
cuidado com a linguagem porque não tinha o direito de usar palavras impróprias. 
 
Senhor César Rodrigues Pereira 
«Desculpe, mas estamos no 25 de abril e eu tenha direito à minha indignação. Eu perdi uma casa. Eu sou 
comunista há 40 anos, deixe de ser agora. Eu perdi uma casa. Sabe o que é uma casa, minha senhora? É 
aquilo que faz falta neste concelho, são muitas casas. Felizmente, não resido aqui porque tenho outra 
casa, senão estava a dormir na rua. Tenho a minha casa destruída como se tivesse lá caído uma bomba, 
como acontece em Damasco. Destruíram-me a casa completamente. Primeiro era umas pedras, “isto o 
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problema aqui é umas pedras”, meteram lá uma microcâmara e havia lá, realmente, pedras, mas depois 
das obras que eles lá fizeram, porque fizeram lá umas obras para ganhar uns votozinhos, porque aquilo 
nem são obras, e já desfizeram aquelas obras não sei quantas vezes, segundo os moradores, segundo os 
moradores. Depois, já não eram as obras, depois era uma bula papal, porque era um cano que ia do prédio 
para o esgoto e esse cano, apesar de ser na via pública, era propriedade do prédio. Não era propriedade 
do prédio, mas eles diziam que era. Eu nem liguei à conversa deles porque não me interessava nada, eu 
sabia que não era o cano. Agora, chegaram à conclusão que, realmente, os esgotos estão mais altos que 
a casa e aquilo acontece por causa dos esgotos, É pá, mas sabe uma coisa senhora Presidente, sem 
vergonha e sem se rirem, disseram que a culpa era dos moradores. Sem vergonha e sem se rirem, uma 
coisa que é deles, que é na via pública, que eu paguei o IMT, que já o deviam ter comido na Casa das 
Enguias, que eu pago o IMI todos os anos, vocês venham-me dizer que a culpa é dos moradores. Está a 
ver onde está a minha indignação? Sabe porque eles dizem isso? Porque os moradores são pobres, se 
fossem ricos eles não diziam nada disso. Se fossem ricos não diziam nada disso. Estes que se dizem 
comunistas. Por isso é que um dos maiores homens de Portugal, e que há de ser lembrado daqui por 500 
anos, diz que a nova esquerda não tem nada a ver, nada a ver, com a velha esquerda. E esses indivíduos 
são da nova esquerda, não são da velha esquerda. Esses indivíduos são piores que o Nicolas Maduro. 
Destruíram, e depois armaram-se em empreiteiros. A Câmara fez uma empreitada naquele prédio. A 
Câmara fez uma empreitada, tirou, fez uma ligação nova para tirar os esgotos de 9 pessoas, a mim não 
porque eu sou refilão e disse logo que não pagava, e levaram o dinheiro à moradora, uma coisa que eles 
não tinham nada que levar dinheiro, as pessoas pagam todos os anos. Está a perceber? Só que vieram a 
mim com essa conversa e eu disse “eu não pago nada, já paguei o que tinha a pagar, eu não pago nada”. 
Como não paguei fiquei sem esgotos. O prédio tem dez moradores, nove têm esgotos e eu não tenho. Nove 
têm esgotos e eu não tenho. Tenho aqui uma frase de uma funcionária, que é uma Mariana, que diz 
“suspeito que seja de um tubo que faz a ligação ao esgoto, pelo que a Câmara tem razão”, e só suspeita. 
Eu também suspeito que os presidentes da Câmara são todos ladrões, mas eu não consigo é provar. Eu 
não consigo é provar, entendeu? Ah bom. Então ainda bem que compreendeu e acabou a conversa.» 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao interveniente para se acalmar, por favor, porque todos tinham ouvido com muita atenção o que 
disse, mas se continuasse a falar dessa forma e a vociferar dessa forma, ia perder a razão. 
 
Senhor João Manuel Martins Gomes 
Começou por dizer que já tinha sido aqui referido aqui o motivo que o trouxe cá, que tem a ver com a 
Quinta do Quadrado e que, nomeadamente, tinha juntado um documento a acompanhar a sua inscrição, 
mas que já foi referido por um dos seus vizinhos, que é um sentimento comum a todos, pelo que se tem 
apercebido, porque é novo aqui no concelho, uma vez que reside no concelho desde o ano passado, e 
depara-se, de facto, com a falta de infraestruturas que considera, e pensa que todos consideram mínimas, 
na Quinta do Quadrado, nomeadamente, a questão da água canalizada que lhes falta, para além dos 
arruamentos, para além de também terem uma grande problema que tem a ver com o ruído derivado da 
autoestrada, que pensa e sabe que pode ser resolvido com barreiras sonoras, mas também pelo clube de 
tiro dos pombos que causa um terror, de manhã à noite, porque é tiros e tiros e tiros, e a questão do 
saneamento básicos que, obviamente, se coloca. 
E uma problemática a que tem assistido, e que se está a agravar, é a deposição de grandes quantidades 
de lixo e entulho junto aos caixotes do lixo. Na sua opinião, e expressa só a sua opinião, porque não está 
aqui em representação dos restantes vizinhos, mais vale não terem caixotes do lixo porque assim não se 
deposita lá lixo e cada um leva o lixo a outro caixote do lixo, porque, de facto, é muito complicado. 
Como já foi referido todos pagam os seus impostos, e é óbvio que, hipoteticamente, poderá haver algumas 
questões da responsabilidade dos moradores, pelo que, esta sua primeira participação, bem como pelo 
documento que entregou, é porque gostaria de saber o posicionamento, obviamente, não hoje e agora, e 
que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal se pronunciassem sobre estas questões, procurando 
ser construtivos e envolvendo, possivelmente, os moradores, mas, certamente, e garantidamente, também 
o Município. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Procurando responder às questões sobre a Quinta do Quadrado, disse que é preciso começar a contar a 
história do princípio, enquadrar, e enquadrar explicitando uma coisa, que é bom que todos percebam, que 
quem paga as urbanizações não são os impostos, são quem compra terreno ou propriedades nas 
respetivas urbanizações, isto é, quando uma área é urbanizada, e alguém compra lá uma propriedade, 
está incluído todo o custo da urbanização, das infraestruturas que foram feitas nessa urbanização e que, 
naturalmente, são repercutidas na venda da propriedade. Foi aqui referida a data de 38 anos, e são, 
exatamente, esses os anos que tem o alvará da Quinta do Quadrado, e aquilo que está nas condições de 
urbanização é, exatamente, aquilo que está feito, portanto, todos os moradores, quando compraram, 
sabiam o que estavam a comprar. Sabiam que estavam a comprar um loteamento que, na altura, e estão 
a falar dos anos 80, eram as chamadas quintinhas, um loteamento em zona de transição de zona rural, 
com aquelas condições, ou seja, estrada de macadame, abastecimento próprio de água e tratamento 
próprio de efluentes. Estão explícitas no alvará e todos sabem isto. 
Não é responsabilidade de um morador noutro sítio qualquer da Moita pagar as infraestruturas na Quinta 
do Quadrado, mas já houve conversas, ao longo dos tempos, no sentido de os moradores se envolverem, 
as infraestruturas serem reforçadas, assumindo a Câmara uma parte dos encargos, naturalmente, não 
fogem a isso, mas tendo os moradores que assumir também a sua parte, como assume qualquer outro 
morador que compra noutro sítio qualquer, noutra urbanização qualquer, no concelho da Moita ou noutro 
concelho qualquer, e continuam disponíveis para isto. Os moradores precisam de se organizar 
minimamente e, na altura, chegaram a estar muito próximo de um acordo, e fala de há uns 15 anos atrás, 
e até já tinham um texto. Não foi possível obter o consenso dos moradores, portanto, aquela hipótese 
gorou-se, mas continuam sempre disponíveis, agora é uma responsabilidade que os moradores não podem 
deixar de assumir, também porque compraram nas condições em que compraram, sabendo o que estavam 
a comprar, tendo um custo correspondente àquilo que estavam a comprar, portanto, para que hoje as 
condições sejam mudadas, também têm que se envolver e a Câmara faz a parte que lhe couber, 
designadamente, na estrada de acesso e na estrada que atravessa toda a zona. Foi sempre isso que 
esteve em cima da mesa e continua a estar, pelo que, se quiserem conversar neste quadro, estão 
dispostos a isso. 
Sobre a situação colocada pelo senhor César Pereira, disse que lamenta que o senhor pense, 
aparentemente, que a razão vem dos insultos. É evidente que os insultos não determinam a razão que a 
pessoa tem ou deixa de ter. Aquela situação é uma situação avaliada, acompanhada pelos serviços desde 
o princípio, acompanhada pelos vereadores desde o princípio e, desde o princípio, foi identificada a origem 
e a origem é haver uma rede predial de esgotos que tem algum problema de entupimento e haver uma 
casa, no caso, uma subcave, que, naturalmente, está abaixo do nível da superfície da rua. O que o senhor 
parece não querer perceber, é que a rede predial não é só o que está dentro de cada casa, a rede predial 
começa, em qualquer lado, em qualquer casa, em qualquer prédio, na caixa da rua que está em frente à 
porta, A partir daí, essa é a rede predial, é ali que confluiu tudo e é ali que liga à rua e os serviços afirmam, 
escrevem e testemunham, que a origem do problema está ali, 
Apontaram a solução, um dos moradores adotou uma solução, procuraram e ofereceram a ajuda possível, 
e a ajuda possível não passa, naturalmente, pelo Município assumir encargos que não são seus, nem 
podem ser, mas assumiram e ofereceram a ajuda possível, mobilizando, designadamente, um apoio social 
que existe no Concelho há anos, que é o Eco Lar, um serviço assumido em conjunto com a Santa Casa da 
Misericórdia, pela Câmara Municipal e pelas juntas de freguesia, que dá apoio a estas situações de 
problemas nas habitações, de pessoas com carências, com dificuldades. Assumiram e ofereceram a 
disponibilidade para com este programa Eco Lar ajudar a limpar e ajudar no que fosse possível, mas o 
senhor não aceitou. Não aceitou a solução técnica que foi apontada, que é a colocação de uma válvula de 
não retorno, uma válvula de retenção, sendo que até ofereceram os canalizadores da Câmara para fazer 
a instalação, porque aquilo é fácil, e o senhor só tinha que a comprar, mas ele não aceitou este tipo de 
ajuda, portanto, está para além daquilo que possam fazer mais. 
A Câmara Municipal da Moita, como disse quando o senhor esteve na reunião de Câmara e reafirma aqui,  
assume todos os seus encargos, todas as suas responsabilidades em matéria de esgotos ou outras 
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quaisquer, não assume é nada para além disso, porque não pode e porque não deve, e é apenas disso 
que se trata nesta matéria. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer alguma intervenção sobre as questões 
colocadas. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Apenas quis dar nota que o grupo municipal do Partido Socialista ouviu com atenção as questões que 
foram colocadas pelos munícipes e que, obviamente, através de si próprios e dos seus vereadores, farão 
a devida análise e darão seguimento aos assuntos. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Disse que, em nome da bancada da CDU, queria agradecer a forma calma, cordata, tolerante e cívica com 
que o Presidente da Câmara e outros Vereadores receberam a participação do munícipe que ofendeu esta 
Assembleia e regista, com muito lamento, que só a CDU se tenha mostrado indignada, e porque não vale 
tudo na política, pediu ao Sr. Presidente que aceitasse, da parte da bancada da CDU, a sua solidariedade 
com muita estima, porque esteve muitíssimo bem, e se fosse o próprio não estaria. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Relativamente às questões do público em relação à Quinta do Quadrado disse que pensa que a resposta 
do Sr. Presidente foi uma resposta adequada, e acha que deviam fazer o que fizeram todas as outras 
quintas por este concelho que se foram urbanizando, criarem uma comissão de moradores e arranjarem 
soluções mistas para alcatroarem e para levarem os esgotos, as águas e tudo isso. Foi assim com várias 
zonas do concelho e acha que a Quinta do Quadrado não é diferente, assim as pessoas se queiram 
organizar e arranjar maneira de resolver o problema porque, efetivamente, no século XXI não se justifica 
viver sem as mínimas condições e sem condições dignas. Para isso é claro que, como foi dito, e quando 
comprou a sua casa na Baixa da Banheira também estavam lá os encargos todos da água, da luz, dos 
esgotos, de tudo o que foi levado para lá, também esses terrenos urbanizados têm que dar a sua parte na 
resolução deste problema e terem vontade. 
Quanto ao outro interveniente sobre a casa que comprou, disse que lamenta, sinceramente, a maneira 
como ele se expressou. Já tinha ouvido esta intervenção, não destes moldes, mas também com alguma 
revolta na penúltima sessão de Câmara, se não estiver enganado, porque esteve a assistir em direto. 
Muitas vezes, quem compra uma casa, uma vez que é um investimento enorme, tem algum desespero 
quando vê as coisas assim, mas não há desespero que justifique certo tipo de afirmações que são 
proferidas. No entanto, também lhe faz espécie, e gostava que alguém lhe explicasse, estando a subcave 
abaixo do nível da caixa de esgoto, como é que foi emitida uma licença de habitação para aquela casa, 
sabendo que, exatamente, aquilo ia acontecer. Qualquer técnico sabe que uma coisa daquelas pode 
acontecer, portanto, é estranho que se passe uma licença de habitação para uma casa quando sabem o 
nível a que estão os esgotos e que precisa de uma bomba de elevação. Não está a dizer que a 
responsabilidade em relação ao esgoto é ou não do proprietário, e sabe que até à primeira caixa da rua 
todos os esgotos são da responsabilidade do prédio e dos inquilinos, mas também sabe que a 
responsabilidade inicial está em quem passou uma autorização de habitação para um prédio que estava 
feito nestas condições. Acha que alguma coisa tem que ser feita, e é verdade que a Câmara já deu algumas 
sugestões, mas acha que há que não romper o diálogo e arranjar uma solução, porque na sua perspetiva 
há culpas de todos os lados. 
 
 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Informou que deram entrada na Mesa da Assembleia: 
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A - Saudação ao 25 de Abril, apresentada pelo BE; 
B - Saudação ao 1º de Maio, apresentada pelo BE; 
C - Moção “25 de Abril”, apresentada pela CDU; 
D - Moção “1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador”, apresentada pela CDU; 
E - Saudação ao 1º de Maio, apresentada pelo MM; 
F - Saudação ao 1º de Maio, apresentada pelo PS. 
 
Informou que, de acordo com aquela que tem sido a prática da Assembleia, e com a concordância do 
plenário, iriam ser apresentados em conjunto os documentos A e C, seguidos dos documentos B, D, E e F, 
uma vez que versam, respetivamente, a mesma temática. 
 
Em seguida, solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento A. 
 
Tomou a palavra Vítor Barros do BE 
“Voto de Saudação ao 25 de Abril 
É tempo de celebrarmos o “25 DE ABRIL”. Saudarmos o 47º aniversário da Revolução de Abril, que através 
da ação desencadeada pelos Capitães de Abril, apoiada pelo Povo, fez ruir a ditadura fascista do Estado 
Novo, pôs fim à PIDE, acabou com a censura, libertou os presos políticos e terminou com a guerra colonial. 
A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. 
Devemos celebrar as conquistas da Liberdade e dos direitos fundamentais que foram adquiridos, 
nomeadamente na saúde, que veio proporcionar a criação do Serviço Nacional de Saúde, na educação, 
que deu lugar à democratização do ensino, no direito à habitação e nos direitos dos trabalhadores, dando 
lugar a uma maior dignidade para quem trabalha. 
Continuaremos a defender a Constituição da República como um dos maiores legados do 25 de Abril, onde 
estão consagradas muitas destas conquistas. Numa altura em que são colocados em causa os direitos 
adquiridos com o 25 de Abril, devemos relembrar os princípios constitucionais pelos quais lutámos e que 
alguns estão tão determinados em nos roubar. Que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e 
são iguais perante a lei. Que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 
direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, 
religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação 
sexual. 
Devemos defender o Estado Social e com ele o funcionamento dos serviços públicos, como algo 
imprescindível, nomeadamente para uma resposta eficaz a toda a situação criada pela pandemia SARS-
Cov-2. 
Defender Abril é garantir o reconhecimento e valorização dos salários e carreiras de todos os trabalhadores 
e estar na primeira linha na luta contra a precariedade, na defesa do emprego. 
Para o Bloco de Esquerda, defender Abril é vencer a crise pandémica e as crises económica e social, 
recusando políticas de austeridade que tantas vidas destruíram num passado recente. 
Para recuperar a economia e o país, são necessárias transformações estruturais, relançar o investimento 
nacional, criando assim emprego que se quer de qualidade, bem como estimular o consumo interno. Para 
tudo isto, sabemos que são necessárias políticas de esquerda que não defraudem os eleitores, 
combatendo assim os populismos e a extrema direita. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 30 de abril de 2021, delibera: 

1. Saudar os militares de Abril e todos os que ao longo de anos muito arriscaram para restituir a 
liberdade aos portugueses. 

2. Saudar as populações que no passado dia 25 recordaram das mais diversas formas o 25 de Abril 
de 1974, não deixando cair no esquecimento tão importante data da nossa história recente. 

3. Saudar os trabalhadores em geral e em especial os que no nosso concelho, da indústria aos 
serviços, garantiram a defesa da nossa saúde, nomeadamente na recolha do lixo, na venda de bens 
essenciais, nos transportes, nos correios, na limpeza, na manutenção das estruturas e que, na 
escola pública, garantiram a alimentação de emergência; 
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4. Saudar a nível nacional e local o trabalho de todos os profissionais na área da saúde no combate à 
pandemia em curso, em particular a todo o SNS e seus profissionais. 

Baixa da Banheira, 30 de Abril de 2021 
Os eleitos do Bloco de Esquerda” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento C. 
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
“25 de Abril 
A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social, 
económica, cultural e política de um país, até então reprimido e aprisionado nas amarras do fascismo. 
O 25 de Abril de 1974, desencadeado pela ação do Movimento das Forças Armadas (MFA), que despoletou 
um incomparável apoio popular, transformou positivamente o país, numa profundidade há muito ansiada 
por toda a realidade nacional. Nesta madrugada dourada de Abril de 1974, terminou uma incessante e 
heroica luta de 48 anos contra a ditadura fascista. Trouxe-nos profundas transformações democráticas, 
alicerçando a soberania e independência de Portugal. 
O fascismo limitou, controlou, restringiu, sufocou o nosso país, foi a face visível da miséria, da fome, do 
trabalho infantil, do elitismo, do analfabetismo, do imperialismo, do horror da guerra. Mas a este 
implacável esmagamento societário, o regime sempre teve a firme oposição de homens e mulheres 
prontos a lutar por uma sociedade livre, pelos seus direitos, pelo progresso. Por uma sociedade que não 
pode ser beneficiada nem prejudicada tendo por base o sexo, a raça, a língua, a religião, as convicções 
políticas, a instrução, a situação económica, a sua condição social ou até mesmo a sua orientação sexual, 
e isto, podemos afirmar orgulhosamente que Abril conseguiu. 
O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. Uma conquista que 
viu os seus princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa. Um Poder Local assente na 
participação, na pluralidade, colegial e democrática. O Poder Local que se efetivou pelo trabalho 
desenvolvido nas comissões administrativas e por uma ampla participação popular, logo após o 25 de 
abril. Atingindo o apogeu democrático com as primeiras eleições livres, elegendo órgãos para as autarquias 
locais, em dezembro de 1976. 
O Poder Local Democrático veio operar profundas transformações sociais, nomeadamente na melhoria 
das condições de vida das populações, suprimindo carências e insuficiências nas estruturas nacionais, em 
alguns casos, excedendo em larga escala aquelas que são as suas competências reais. 
Mas não basta tecer elogios ao Poder Local Democrático para que tudo seja um mar de rosas. É preciso 
dotá-lo de meios indispensáveis à sua autonomia, atribuindo os recursos necessários para o pleno 
exercício das suas responsabilidades, regra fundamental para que as tarefas realizadas resultem num 
bom trabalho. Não basta apregoar uma descentralização séria e responsável, quando 45 anos depois de 
estar consagrada na constituição, se mantém bloqueada a criação das regiões administrativas. Não basta 
enaltecer a capacidade das autarquias quando se prepara uma transferência de competências sem os 
correspondentes meios financeiros. 
Não lhe chamem transferência de competências, apelidem-na antes de desresponsabilização do Estado 
de funções que são da sua competência. 
Não basta, nem se deveria falar em vantagens de governo de proximidade, enquanto não se devolver ao 
povo as mais de mil freguesias liquidadas ao invés da vontade do popular. 
Com estas incongruências e outras tantas que ficaram por enumerar, alertamos 47 anos depois, que não 
basta parecer é preciso ser. 
No ano em que se assinalam os 47 anos da revolução de Abril e os 45 anos da Constituição da Republica, 
deve ser este o momento para afirmar o Poder Local e tudo o que representa na realização de direitos e 
aspirações da população. O momento de afirmação da democracia. O momento de lembrar e relembrar 
que jamais Abril será apagado. 
Comemorar Abril é também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro, 
mostrar que é possível prosseguir a vida social criando as condições necessárias de prevenção e proteção, 
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sustentando que a partilha e a participação são indispensáveis à realização humana. Mostrando também 
que ninguém poderá fechar as portas que Abril abriu! 
Assim a Assembleia Municipal da Moita, em sessão ordinária de 30 de abril de 2021, delibera: 

1. Reafirmar o seu empenho na defesa dos valores e conquistas de Abril. 
2.  Estimular a luta em defesa de Abril e da Constituição da Republica Portuguesa, pela exigência de 

políticas que sirvam Portugal e os portugueses. 
Moita, 30 de Abril de 2021 
Os Eleitos da CDU” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocados os documentos à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palava Eurídice Pereira do PS 
Relativamente ao voto de saudação apresentado pelo Bloco de Esquerda disse que acompanharão, 
particularmente, na parte deliberativa, não deixando, no entanto, de dizer que não perceberam o alcance 
de uma das frases, nomeadamente, “nesta altura são colocados em causa os direitos adquiridos com o 
25 de Abril”. O voto depois não explica o que é que quer dizer com isto e queriam deixar esta nota para a 
ata, mas acompanham, efetivamente, a parte deliberativa e também grande parte do preâmbulo. 
O mesmo não sucede relativamente à saudação apresentada pela CDU, porque o 25 de Abril é demasiado 
importante, demasiado grande, para servir de “encapotamento” à necessidade crítica que a CDU tem, em 
estado de permanência, relativamente ao processo de descentralização de competências. Se o quisesse 
fazer, voltaria a fazer outra moção, e já fez muitas, sobre o tema e não se aproveitava, desta forma 
descarada, do 25 de Abril, para aqui o fazer. É que este conjunto de referências que aqui são feitas nesta 
saudação sobre o 25 de Abril, não é mais nem menos do que um conjunto de opiniões centralistas, que 
depois se fazem passar por quem deseja a descentralização e que deseja o reforço daquele que é o poder 
local, mas quando ele acontece o rejeitam permanentemente e permanentemente criticam tudo e todos. 
Dito isto, e concordando com a parte deliberativa da saudação da CDU, irão abster-se, exatamente, porque 
querem deixar aqui claro que é abusivo aproveitar o 25 de Abril para este tipo de queixinhas que, de facto, 
já passou as marcas. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Pediu a palavra, primeiramente, para uma pequena nota em relação ao voto de saudação apresentada 
pelo Bloco de Esquerda que, claramente, acompanham, porque há um parágrafo que, pelo modo como 
está escrito, e crê que não é o modo como o Bloco de Esquerda vê esta situação, diz “devemos defender 
o estado social por causa da situação causada pela pandemia”, quando o estado social se defende por si 
próprio e os resultados alcançados com os avanços no estudo do estado social a seguir ao 25 de Abril 
assim o provam. A redução da mortalidade infantil, a redução de muitos problemas de saúde que eram 
perfeitamente evitáveis e que não eram evitados antes do 25 de Abril, o aumento da escolaridade, as 
melhorias gerais das condições de vida assim justificam o estado social, e não apenas a questão da 
pandemia. 
Entretanto, sobre a intervenção anterior, e não lhe compete a si responder pelo Bloco de Esquerda, disse 
que está à vista de todos que os direitos conquistados pelo 25 de Abril estão em causa, inclusivamente, 
neste processo de descentralização que é contrário ao espírito da Constituição que saiu do 25 de Abril, 
que tinha vários níveis de poder em que, entre as autarquias e o estado central, havia a regionalização. 
Quem está a ser centralista é quem não permite a regionalização, que é um passo fundamental para o 
desenvolvimento regional, para contrariar o centralismo, e é isso que defendem. Defendem ter um poder 
local democrático forte, um poder regional e um poder nacional equilibrados, com uma distribuição 
equilibrada das receitas fiscais, o que, neste momento, não acontece. 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Porque não pediu que se inscrevessem para intervir durante a primeira intervenção, e pensa que é do 
entendimento de todos, disse que iriam manter aquela que tem sido a prática e que, durante a primeira 
intervenção devem assinalar a sua intenção, e que tinha dois pedidos de intervenção. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu para intervir porque ouviu aqui algo que é inadmissível e, como o seu camarada disse e muito bem, 
o 25 de Abril foi feito para ser concretizado, e lá está a regionalização que o PS não quer fazer, não é 
sozinho, mas não quer fazer. Mas também tem, e estão aqui numa freguesia que foi extinta, um nível do 
poder local que se chama freguesia e que, por via do PS, foi extinta, porque foi o PS que negociou com a 
Troika, e que o PS promete repor, em programas eleitorais consecutivos, inclusive o PS Moita, mas que 
souberam agora que não vai ser feito, porque o PS, mais uma vez, não cumpriu com a palavra, pelo que, 
sobre palavra dada, sobre compromissos e sobre honra, estão conversados. Sobre o processo de 
descentralização de competências disse que tinha pena, mas gostava mesmo de ter discutido isso com a 
deputada Eurídice Pereira, que falta sempre às reuniões quando discutem aqui o tema e o assunto. Nunca 
aparece. É com certeza ocupada, mas nunca aparece. Quando discutem aqui a descentralização nunca 
está presente, ou se esteve foi uma vez. 
Há duas ou três coisas que têm que pôr aqui em cima da mesa para todos perceberem, porque o que está 
em causa neste processo de descentralização, ainda que não lhe chame descentralização, mas sim 
desconcentração de serviços ou colocação de problemas a nível local, é o ferir de dois princípios 
fundamentais da Constituição da República Portuguesa, que são o princípio da autonomia, porque o viola, 
uma vez que o processo é tão democrático que as autarquias podem dizer que não tem condições, mas 
chega a determinada altura e têm que aceitar, o que é uma democracia tremenda, e depois o princípio da 
livre vontade e da livre repartição do que são os recursos do Estado que não acontece, e não acontece 
porque o que se quer fazer, realmente, não é uma discussão séria sobre o processo de descentralização, 
quer-se passar umas coisas, quer se passar o odioso e deixar aquilo que serve para passear e para cortar 
umas fitas lá do outro lado. 
Como exemplo concreto referiu as questões de habitação social e, no concelho da Moita, o maior 
proprietário é o governo através IHRU, que é um instituto que é gerido e tem relações de dependência com 
o governo, que tem centenas de habitações que podiam servir para resolver centenas de casos de 
habitação social, e o governo não faz nada, o IHRU não faz nada, a preocupação do PS Moita é nada, e a 
questão que se coloca aqui é que vão passar isto para a Câmara. Isto não é sério.  
Para terminar, reiterou que tinha pena por não ter discutido isto mais vezes, porque, infelizmente, quem 
fez a intervenção não costuma participar nestas discussões. 
 
Tomou a palavra Rodrigo Pedro da CDU 
Sobre a intervenção do membro do PS disse que sabe que custa aceitar, porque esta saudação é realista, 
é verdadeira, e aceitar a realidade desta forma é quase cruel. 
Para relembrar, disse que Abril representa liberdade e não imposição, e esta transferência de 
competências que o governo planeou, implementou e que está a implementar, é quase como uma ordem 
a prazo, e que saiba, imposição não é significado nem de liberdade nem de democracia, portanto, acha 
que o que está aqui nesta saudação não é uma acusação nem um aproveitamento, é a pura realidade, 
nua e crua. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante mais pedidos de intervenção que, entretanto, surgiram da senhora Eurídice Pereira, do senhor 
João Soeiro e do senhor António Chora, disse que não gostaria que esta Assembleia se tornasse num 
diálogo. Todavia, assumindo a sua culpa por não ter dito, logo de início, que durante a primeira intervenção 
encerravam as inscrições, deu a oportunidade para falarem, solicitando que fossem breves, mas disse que 
nas próximas situações ia ser muito radical, pelo que, durante a primeira intervenção na discussão de 
qualquer documento, inscrevem-se e depois termina essa possibilidade, e pediu ainda que tentassem ser 
objetivos, porque têm sempre a oportunidade de fazer a sua declaração de voto. 
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Tomo a palavra Eurídice pereira do PS 
Disse que a senhora Presidente não lhe estava a fazer o favor nenhum porque vem falar em defesa da 
honra e, como é evidente, é sua a palavra. 
Estão a chegar ao final de 4 anos de mandato, não sabe se ainda terão uma se duas sessões da 
Assembleia Municipal, mas, de facto, estão na reta final. Já teve oportunidade, também em reuniões, mas 
num outro local. e a propósito da mesma personagem política, de referir que se tratava de um problema 
da CDU, que o resolveria ou não, porque o problema era da CDU, não era do Partido Socialista. Há uma 
coisa que tem que ser aqui, definitivamente, dita, e agradece à senhora Presidente que faça chegar ao 
senhor Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, nomeadamente, 
a declaração de voto por si apresentada em devido tempo, sobre a questão da descentralização de 
competências, aqui nesta Assembleia Municipal, aliás, redigida por si própria e, convictamente, redigida 
por si própria, Não costuma fugir daquilo em que acredita, e acredita piamente na descentralização de 
competências, assim como acredita piamente no processo de descentralização de competências que está 
em curso. 
Por fim, deu nota que as permanentes atoardas que o senhor Presidente da União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e do Vale da Amoreira faz nas reuniões da Assembleia Municipal, em estado absoluto e de 
permanência, quando estão a falar, e isto é visível, todos o constatam ao longo destes quase 4 anos, para 
a seguir não vir comentar as propostas, não vir falar sobre os temas, mas vir apontar o dedo e ofender em 
estado de permanência. Aquilo que quis aqui dizer, com toda a clareza, ao senhor Presidente da União de 
Freguesia da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, é que os políticos têm que manter a sua coluna, e 
ela mantém-se no debate político transparente e honesto. Tudo o que foge disto, é desonestidade política 
e uma grande desonestidade intelectual e é, exatamente, assim que classifica o senhor Presidente da 
União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, de uma enorme desonestidade política 
e de uma enorme desonestidade intelectual, que é a sua característica maior. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Começou por dizer que, efetivamente, Abril é liberdade e não imposição e, pelo menos, pessoalmente, não 
aceita lições de moral, e diz isto pela segunda vez nesta Assembleia Municipal, porque já o disse há uns 
tempos atrás, e não admite que digam que o PS não é sério e que as pessoas do PS não são sérias, quando 
há aqui quem queira impor ao povo aquilo a que o povo já disse não, O povo português, felizmente, e 
porque o 25 de Abril é liberdade e não imposição, nas urnas, de forma livre e democrática, disse não à 
regionalização e têm que perceber que não estão num país qualquer onde não existe liberdade de 
expressão e não existe liberdade de voto, estão em Portugal e isso, o 25 de Abril, felizmente, permite-lhes 
escolher. O povo é quem mais ordena e o povo já disse que não, portanto, quando os vêm acusar de não 
ser sérios e que o 25 de Abril é a liberdade, como se não fossem amantes da liberdade, saibam que não 
aceitam lições de democracia de quem, efetivamente, quer negar a liberdade ao povo. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Em relação ao voto de saudação ao 25 de Abril disse que queria esclarecer, claramente, e para que não 
fique dúvida nenhuma, que quando dizem que “alguns estão tão determinados em nos roubar alguns 
direitos” referem-se, essencialmente, aos dois partidos que estão, neste momento, na Assembleia da 
República, nomeadamente, o Partido Liberal e o Chega que, descaradamente, apregoam o fim destes 
direitos e do estado social. 
Em relação à questão colocado sobre o quarto parágrafo, disse que, acrescentavam à palavra 
“imprescindível” o “nomeadamente para uma resposta eficaz a toda a situação criada pela pandemia 
SARS-Cov-2.” 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Pediu a palavra em defesa da honra para dizer duas coisas. Primeiro, que não ofendeu membro nenhum 
desta Assembleia, não caracterizou nenhum membro desta Assembleia, e apenas disse que gostaria de 
discutir o tema mais vezes com a interveniente. Segundo, e dirigindo-se ao senhor João Soeiro, porque lhe 
parece que percebeu mal, também em defesa da honra, uma vez que ele o acusou de dizer que o PS dizia 
o que não dizia, porque está cá para ajudar o senhor João Soeiro e pode tentar o debate livre e 
esclareceram tudo e mais alguma coisa, e porque também sabe que ele era capaz de fazer o mesmo em 
relação a si, leu a seguinte frase “Para o Secretário-geral do PS, a descentralização permite mais 
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proximidade e é a garantia da transparência e da maior eficiência do gasto público” e disse que se trata 
de declarações de António Costa que estão no programa eleitoral que o senhor João Soeiro defende, pelo 
que está disponível, se ele quiser, para conversar e aprofundarem o tema. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu os documentos apresentados a votação. 
 
 
Submetido o voto de saudação apresentado pelo BE a votação foi o mesmo aprovado por maioria com 
vinte e oito votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, um independente; duas 
abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS, 
 
 
Submetida a saudação apresentada pela CDU a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte 
votos a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um independente; dez abstenções, sendo oito do PS, 
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 do PS proferida por Eurídice Pereira 
“Apenas para reafirmarmos que nos abstivemos nesta saudação porque concordamos com o texto do 
preâmbulo até ao quinto parágrafo e concordamos, fundamentalmente, que é a parte que depois 
interessa, com os dois pontos deliberativos. Estamos absolutamente contra todos os outros parágrafos 
que se referem ao poder local e, concretamente, ao processo de descentralização.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao BE que procedesse à apresentação do documento B. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
“Moção 1º de Maio 
Dia Internacional do Trabalhador 
No dia 1 de maio de 1886, em Chicago, milhares de trabalhadores saíram às ruas exigindo direitos 
laborais. Este dia é relembrado pelo slogan que ficou a ecoar na história “Oito horas de trabalho, oito horas 
de lazer, e oito horas de descanso”, mas também pela trágica morte de vários ativistas, vítimas da 
repressão policial que disparou cegamente sobre a multidão que exigia direitos e dignidade. Apesar da 
repressão, os trabalhadores continuaram a luta, que viria a resultar, anos mais tarde, em ganhos de 
direitos e de liberdade para a maioria da classe trabalhadora. 
Em Portugal, o 1º de Maio de 1974, realizado oito dias após o 25 de Abril, depois de décadas de repressão 
do Estado Novo, foi uma explosão de democracia nas ruas do país e marcou o início de uma conquista de 
direitos até aí negados: o Estado Social, a Segurança Social, o direito a cuidados de saúde públicos, à 
educação, à habitação, o direito ao trabalho e ao salário, a luta pelo pleno emprego, o reconhecimento às 
férias e aos subsídios de férias, a proibição dos despedimentos sem justa causa e a instituição, pela 
primeira vez, do salário mínimo nacional no valor de 3.300$00 (16,50€). Foi também após esta data que 
se consagraram ainda o direito à greve, à contratação coletiva e à organização sindical, bem como a 
consagração ao nível das empresas das Comissões de Trabalhadores (CT). 
Portugal atravessa hoje um período muito complicado, com trabalhadores em lay-off, aumento de 
desemprego, com trabalhadores precários a serem despedidos ou ameaçados de despedimento, e, em 
alguns casos, falta de condições de higiene sanitária para trabalhar. 
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A defesa do emprego mostra-se determinante para a recuperação económica e social de todas e todos.  
Antevendo uma grave crise económica e de direitos dos trabalhadores, faz ainda mais sentido relembrar 
todos os direitos conquistados e defender todas e todos no direito a um emprego estável e a um salário 
condigno. 
No nosso concelho, é preocupante a subida do desemprego nos últimos 12 meses em 9%, sendo que nos 
jovens subiu 26% no mesmo período. 
O total de desempregados a 30 de março 2021 no concelho é de 3281 sendo 56% mulheres, pelo que 
todo o investimento que vier para o concelho com o objetivo de criar emprego com direitos, salários dignos 
e respeito pelas organizações dos trabalhadores é bem-vindo. 
Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 30 de abril de 2021, decide: 
1. Saudar o 1º de Maio e fazer votos para que seja o momento agregador das várias gerações em luta 

pela melhoria do nível de vida. 
2. Saudar a coragem de todos os homens e mulheres que exigem emprego com direitos e o fim da 

precariedade social e laboral. 
3. Saudar as organizações dos trabalhadores que durante o período da pandemia que atravessamos 

souberam lutar pela defesa da democracia, da Contratação Coletiva e do progresso social. 
4. Saudar todos os trabalhadores que em Portugal exercem a sua atividade. 
5. Saudar toda a população que a nível nacional e global luta contra o desemprego e por empregos, 

pensões e salários dignos. 
Baixa da Banheira, 30 de Abril de 2021 
Os eleitos do Bloco de Esquerda” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou à CDU que procedesse à apresentação do documento D. 
 
Tomou a palavra Tânia Ribeiro do CDU 
“Moção 1º de Maio 
Dia Internacional do Trabalhador 
A violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional 
determinou a declaração do dia 1 de Maio como o dia Internacional do Trabalhador. Desde então, o 
movimento operário e sindical internacional reforçou a sua organização, alargou e envolveu na ação uma 
sociedade sedenta de justiça social, de paz, de liberdade, de democracia e de igualdade. Lançou, assim, 
pontes para o futuro, assumindo um papel central e determinante para os nossos dias. 
As lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, nacional e internacional, têm 
contribuído decisivamente para um objetivo comum: a defesa da dignidade das mulheres e dos homens 
trabalhadores. 
É preciso combater a precariedade, os baixos salários, horários incertos, falta de direitos e garantias, a 
instabilidade permanente, que compromete o futuro de todos, mas sobretudo o dos jovens e o 
desenvolvimento do nosso país. 
É preciso rejeitar a transformação do domicílio do trabalhador num local de trabalho da empresa e a 
generalização do teletrabalho como solução para todos os males, não abdicando de intervir e apresentar 
propostas que salvaguardem os direitos dos trabalhadores em situação de teletrabalho. 
Não está em causa o aproveitamento das novas tecnologias ao serviço do desenvolvimento e da melhoria 
das condições de trabalho e de vida. O que está em causa, como várias vezes a vida tem demonstrado, é 
o aproveitamento por parte do grande capital do desenvolvimento tecnológico, para reduzir direitos e 
aumentar a exploração. 
Também a luta do setor publico do estado contra a aplicação das 40 horas , a luta intransigente com mais 
de 20 anos pela concretização do Suplemento de Penosidade Insalubridade e risco reconhecendo a 
execução de  tarefas penosas, insalubres e de risco, tenha para os trabalhadores, a devida compensação  
pecuniária mas também a  redução do tempo de trabalho, e no  tempo de aposentação, pois a saúde não 
de vende, são sem duvida exemplos de resistência e de luta dos trabalhadores e do movimento sindical 
unitário de classe. 
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Urge mobilizar agora como no passado os trabalhadores e populações em torno das suas justas 
reivindicações, nomeadamente na defesa do emprego com direitos, no direito de contratação coletiva, 
pelo aumento real dos salários. 
É pela luta organizada que os trabalhadores conquistaram os seus direitos e os defendem a cada 
momento, na ação diária nas empresas e nos locais de trabalho. 
Só com a unidade e luta dos trabalhadores é possível ir mais longe na reposição e conquista de direitos. 
Assim a Assembleia Municipal da Moita, em sessão ordinária de 30 de abril de 2021, delibera: 

1- Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar solidariedade com a luta por eles desenvolvida; 
2- Apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e a juventude para que transformem a 

manifestação da CGTP-IN no dia 1º de Maio numa ação de exigência pela mudança de que o país 
precisa, mais emprego, mais salário, mais trabalho digno, pelo respeito pela contratação coletiva e 
pela afirmação de um Portugal de progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo. 

Os eleitos da CDU” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao MM que procedesse à apresentação do documento E. 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
«Saudação ao 1º de Maio 
No dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, centenas de milhares de operários iniciaram uma luta histórica, 
fazendo uma greve geral reivindicando o estabelecimento da jornada de oito horas de trabalho, tendo sido 
impiedosamente reprimidos pelas entidades policiais e patronais. 
Os reflexos internacionais desta importante luta determinaram a declaração do dia 1 de Maio como o Dia 
Internacional dos Trabalhadores e, desde então, este dia tem assumido um papel determinante nas 
conquistas das condições laborais. 
A crise pandémica, desencadeou uma crise económica e social, onde a garantia do Trabalho, as reduções 
dos rendimentos e o aumento do custo de vida, são já hoje uma realidade. 
A precariedade no trabalho e a fragilização das relações de trabalho, que colocam em causa conquistas 
consagradas na Constituição da República Portuguesa, devem levar-nos a dedicar este ano, uma especial 
atenção a este dia. 
Celebrar o 1º de Maio este ano, deve ser não só recordar o significado da luta dos operários de Chicago, 
mas de todos os trabalhadores em geral e, em especial, dos trabalhadores portugueses e dos seus 
representantes. 
Celebrar o 1º de Maio é lutar por um trabalho com direitos, lutar por melhores condições de vida e 
demonstrar um forte apoio a todos os que lutam por esses direitos. 
É lutar por salários justos e pensões dignas, contra o desemprego e a precariedade, pelo emprego com 
qualidade e pela valorização do trabalho. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em 30 de Abril de 2021, delibera: 
1 - Saudar todos os trabalhadores e as suas organizações sindicais, manifestando a sua solidariedade 
com a luta por melhores condições de trabalho e por uma vida digna e com direitos;  
2 – Apelar ao crescimento das relações de trabalho, contrariando assim a tendência normal em tempos 
de crises, com o enfraquecimento do poder reivindicativo por parte dos trabalhadores. Para uma 
organização (seja uma empresa, uma associação, uma cooperativa, um organismo do estado ou uma 
autarquia) estar saudável, a relação entre os seus investidores (peso do capital), e os seus trabalhadores 
(mão de obra), tem de ser de perfeita harmonia. Uns não existem sem os outros, e o respeito e peso interno 
nas decisões do organismo, devem assim ser repartidos, sem nenhuma das partes abusar de maior poder 
que, em determinada situação politico/económica, consiga adquirir. O futuro faz-se com todos. O bem-
estar faz-se com todos; 
3 – Remeter a presente saudação para o Senhor Presidente da República, o Senhor Presidente da 
Assembleia da República, o Senhor Primeiro-Ministro, os Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República, a CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional), a UGT 
(União Geral dos Trabalhadores) e comunicação social. 
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Assembleia Municipal da Moita 
30 de Abril de 2021 
O Grupo Municipal “Merecemos Mais”» 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Solicitou ao PS que procedesse à apresentação do documento F. 
 
Tomou a palavra por João Soeiro do PS 
“Moção 1º de Maio 
Dia Internacional do Trabalhador 
Os acontecimentos ocorridos em Chicago em 1886, quando mais de 500 mil trabalhadores saíram às ruas 
numa manifestação pacífica, reivindicando melhores condições de vida e de trabalho, nomeadamente a 
redução da jornada de trabalho para as 8 horas, e que terminou com mortes e detenções, fizeram com 
que esta data seja comemorada a nível mundial de diversas formas, e sempre por causas a todos comuns. 
Durou até 1889 a repressão policial contra os trabalhadores de Chicago, cuja persistência na luta e a 
solidariedade internacional pelos direitos da classe, levaram o Congresso Operário Internacional, reunido 
em Paris, a decretar nesse ano de 1889 o 1º de Maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores, com 
repercussões em Portugal, que levaram ao reforço da luta do movimento operário português em finais do 
século XIX. 
O primeiro 1º de Maio livre celebrado em Portugal, 6 dias após o 25 de Abril de 1974, foi a maior 
manifestação alguma vez organizada no nosso país. 
Trata-se de uma data de elevada importância para trabalhadores, movimento sindical e todos os 
defensores de uma sociedade mais solidária, mais justa e de afirmação dos valores sociais. 
Nesse sentido, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 30 de abril de 2021, em sessão ordinária 
delibera: 

1. Saudar os trabalhadores portugueses, nomeadamente os trabalhadores do concelho da Moita e, 
particularmente, os trabalhadores municipais e de freguesia, o movimento sindical, assim como 
as entidades que, com base nos princípios da igualdade, fraternidade, solidariedade e da justiça 
social, têm lutado pelos direitos políticos, económicos e sociais e contribuído para a melhoria das 
condições de trabalho e de vida dos trabalhadores portugueses. 

2. Saudar todos os trabalhadores que, em todo o mundo, com coragem, determinação e persistência, 
lutam pela liberdade, paz, direitos sociais, políticos e sindicais. 

Mais se propõe a aprovação da presente Saudação 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. 
Os eleitos do PS” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocados os documentos à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Tomou a palavra Rui Pedro Garcia da CDU 
Relativamente à saudação do MM que, quando começou a ler até estava a concordar, bem impressionado 
com o conjunto considerações, mas, realmente, chegando ao segundo, ponto percebeu porque é que a 
saudação é do PSD, porque acaba por ir contra todo o espírito do resto do texto, no sentido, em que o texto 
faz toda esta descrição daquilo que é, pelo menos, em traços gerais, a história do 1º de Maio, desde a sua 
origem, com todas aquelas greves em Chicago, em 1886, por conta dessa repressão, descrevendo toda a 
importância simbólica que o 1º de Maio teve ao longo do século XX na luta dos trabalhadores, todas as 
reivindicações, olhando para os vários países, reivindicações laborais, muitas vezes até políticas entre 
vários países, com várias realidades diferentes, sejam as oito horas do trabalho, os aumentos dos salários, 
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ene direitos que hoje são dados como adquiridos, e que já foram regredindo, e isto foi sempre no sentido 
de luta, de contradição de alguma coisa que se conquistou contra, que não foi dada, que não foi em 
cooperação, em unidade, mas agora, como dizem alguns economistas liberais, muitas vezes, pessoas da 
direita, com as novas empresas, com a nova realidade, as coisas têm que ser feitas de uma forma 
cooperativa, integrada e em harmonia e, realmente ,era bonito que fosse feito em harmonia e que as 
coisas pudessem ser dessa forma, mas não são. Olhando para a realidade o que veem é uma pressão 
para a diminuição dos salários, dos direitos, e para o aumento da jornada do trabalho, e isto é uma 
tendência em vários países e está a acontecer. 
Há dias viu uma notícia de uma destas novas empresas, a BIC TEK, uma das melhores empresas do mundo 
onde, supostamente, reside o futuro daquilo que vai ser o mundo do trabalho, que é a AMAZON, e no qual 
dizia que os trabalhadores são obrigados a urinar para garrafas de plástico na sua jornada de trabalho, 
porque não têm tempo para fazer uma pausa. Voltaram ao século XIX, não há harmonia e, realmente, era 
lindo que isso fosse uma fábula, porque a natureza do capitalismo é exploradora e, nesse sentido, o 1º de 
Maio é um dia de luta, é um dia de contradição, pelo que vai votar contra esta saudação. 
“Viva a luta dos trabalhadores. Viva o 1º de Maio.” 
 
Tomou a palavra Paula Diogo do MM 
Disse que iam acompanhar as moções e as saudações, à exceção de um detalhe na moção da CDU com o 
qual não estão de acordo, e cuja alteração propõem, no que diz respeito ao parágrafo do teletrabalho, 
quando dizem que é “preciso rejeitar a transformação do domicílio do trabalhador no local de trabalho”, 
apesar de dizerem que “a generalização do teletrabalho” não deve ser uma solução”, e com isso também 
está de acordo. Na página seguinte, quando dizem “O que está em causa, como várias vezes a vida tem 
demonstrado, é o aproveitamento por parte do grande capital do desenvolvimento tecnológico”, neste 
parágrafo, efetivamente, não têm uma visão tão radical como aquela que lhes parece que estão a 
transmitir, que teletrabalho não, portanto, nesse aspeto, não estão de acordo. Propôs também que 
alterassem o ponto dois das deliberações, quando falam na manifestação da CGTP, porque pensa que 
também seria importante outras associações sindicais. 
Relativamente à interpretação feita à saudação pelo senhor Rui Pedro Garcia, pensa que talvez tenha 
algumas ideias pré-concebidas, porque disse que gostou muito da saudação, mas depois deu a entender 
que achava estranho o PSD apresentar uma saudação destas, provavelmente, talvez por ter ideias pré-
concebidas, não interpretou o ponto dois da saudação conforme a mensagem que queriam que fosse 
transmitida e, de facto, quando leu a saudação em voz alta, percebeu que o ponto dois estava um 
bocadinho longo, ainda que, na altura em que o escreveu, não se tenha apercebido disso. Mas, quando 
diz que vai contra o espírito do resto do texto e que a tendência é a de piorar as relações de trabalho, é 
precisamente a isso que apelam, para que não aconteça. Apelar, significa que estão a apelar ao 
crescimento das relações de trabalho, precisamente porque acreditam que possam acontecer. Outra coisa 
que foi dita e com a qual, pessoalmente, não está de acordo, de que 1º de Maio é um dia de luta, porque 
é um dia de luta, mas também há muitas pessoas que estão satisfeitas com o seu trabalho. Para si, o dia 
1º de Maio é o dia de todos os trabalhadores, e era isto que queria esclarecer, porque, se calhar, pode 
não se ter feito entender. 
 
Tomou a palavra Eurídice Pereira do PS 
Deu nota de que irão acompanhar, integralmente, a moção apresentada pelo Bloco de Esquerda, que o 
seu camarada Miguel Póvoas falará sobre a saudação ao 1º de Maio do Merecemos Mais, mas as notas 
que gostaria, em nome coletivo, de aqui deixar têm a ver com a moção apresentada pela CDU, 
particularmente, na parte do preâmbulo, em dois aspetos. Um tem a ver com o lançamento de um primeiro 
“papão” que tem a ver com a generalização do teletrabalho, que é coisa que não se conhece, nem pensa 
que venha a estar em cima da mesa, aliás, o Partido Socialista já apresentou iniciativas relativamente a 
esta matéria, e é sabido que não é tão pouco essa a sua intenção, nem é esse o caminho que querem 
seguir, no entanto, apadrinham, com todas as regras necessárias, a questão do teletrabalho, com conta e 
com medida. 
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Depois, não percebem porquê, mas a dado momento, na página dois, há uma referência à aplicação das 
40 horas no setor público, e não sabe, francamente, de onde é que isto surgiu agora, mais um “papão”, e 
depois voltam à questão do suplemento de penosidade e de insalubridade que, por sinal, foi o governo 
socialista que colocou de pé há bem pouco tempo, mas lendo o que aqui está parece que ainda está em 
falta. No entanto, a sua nota maior e de discordância, tem a ver com o ponto dois, quanto ao ponto um da 
parte deliberativa, não têm nada a acrescentar, nada a opor, mas o ponto dois repete aquilo que, 
sistematicamente, aqui tem vindo a ser feito e há uma permanente insistência, por parte da CDU, em 
permitir-se apelar à mobilização para as iniciativas, exclusivamente, da CGTP. Fá-lo mais uma vez, e fá-lo, 
inclusivamente, numa ação de exigência pela mudança. 
Quis aqui dizer que o Partido Socialista, na sua história, tem uma marca muito importante relativamente 
ao sindicalismo, que foi o terminar com a unicidade sindical, aliás, o grande Mário Soares pretendeu, e 
bem, que isso acontecesse e aconteceu em Portugal, mas passados 47 anos de Abril, de facto, existe a 
persistência absoluta da unicidade sindical, que contrariam. Se este ponto dois aqui dissesse que era para 
apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e a juventude para que se manifestem nas iniciativas 
das diferentes organizações democráticas e sindicais, teria o seu total apoio, querendo persistir neste 
caminho, de apenas reconhecer uma das centrais sindicais, há um momento em que se tem que dizer 
basta, e esse momento chegou aqui nesta Assembleia Municipal. Basta mesmo. 
 
Tomou a palavra Miguel Póvoas do PS 
Disse que iam votar contra esta saudação do PSD, que àquilo que já tinha sido dito pela CDU não ia 
acrescentar mais palavras, mas, e principalmente, quis deixar aqui uma nota que acha necessária, porque 
estão a falar de um partido que, na anterior crise, não contrariou a tendência normal da crise, agravou-a 
e, como foi dito, foi além da troika. Inclusive, seria muito mau para um dirigente de uma associação juvenil, 
como é o seu caso, e foi a sua geração que mandaram emigrar, acompanhar esta saudação. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 
Disse que iam seguir positivamente as moções da CDU e do PS, e a sua, claro, em relação ao 1º de Maio, 
mas não o podem fazer em relação à saudação do Merecemos Mais, nomeadamente. pelo seu segundo 
ponto, que consideram demasiado angelical nas relações laborais, portanto, é uma coisa que não se 
vislumbra em lado nenhum. Até admitia, se dissessem que queriam ver o crescimento e lutar pelo 
crescimento da contratação coletiva e das relações laborais nas organizações, defendendo a parte mais 
fraca, porque se a parte mais fraca não for apoiada, que são os trabalhadores, não se consegue, 
respetivamente, fazer nada, mas a parte do apelar ao crescimento das relações de trabalho, é quase uma 
mão cheia de nada, e disso está o mundo está muito farto. Recordou que 132 anos depois da consagração 
do 1º de Maio, ainda hoje, ele não é festejado, nem é feriado, em muitos países, nomeadamente, nos 
Estados Unidos da América, onde se deu a mortandade que aqui falaram e onde tudo começou pela luta 
dos trabalhadores pelas oito horas, e é bom que não esqueçam estas coisas. 
Quanto à questão das manifestações aqui referida, recordou que só há uma manifestação em Lisboa, no 
Porto e em Setúbal, que é convocada pela CGTP. A UGT vai fazer uma conferência sobre contratação 
coletiva, que pode ser acompanhada online a partir das dez da manhã por quem tiver interesse, mas, desta 
vez, não há manifestação da UGT, mas há, efetivamente, uma conferência que pode até ser interessante, 
tem muitas pessoas entendidas em contratação coletiva e que anda na contratação coletiva, que todos 
poderão acompanhar. 
 
Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Uma vez que quase tudo já foi dito sobre o 1º de Maio, disse que o que está aqui de cima da mesa são 
visões distintas da realidade do mundo de trabalho, umas mais próximas e outras mais afastadas, e aqui 
o que os afasta mesmo nem sequer é a do PS é, claramente, a do Merecemos Mais. O membro da 
Assembleia que falou disse, e muito bem, que não podem esquecer o passado, e isto dos dois lados, 
porque, de facto, se questionam onde é que estava este PSD na crise anterior a esta que estão a viver e 
que teve a oportunidade de governar, que teve a oportunidade de negociar acordos coletivos de trabalho 
mais vantajosos para os trabalhadores no setor público, de reduzir as horas no setor público e aumentou-
as, e onde é que estava, nessa altura, este CDS, quando estavam no governo e lembra-se bem porque 
também era trabalhador nessa altura, como é agora. Esta história de que vão ser todos amigos e vão todos 
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de mão dada algures para o éden, é difícil acontecer, no regime em que vivem vai ser muito difícil, e por 
isso é importante reforçarem a parte dos trabalhadores que é a parte que falta. 
Em relação à constante, e já teve oportunidade aqui, não sabe se foi neste mandato, mas no mandato 
anterior foi de certeza, de fazer a matemática e a aritmética do 1º de Maio, das discussões do 1º de Maio 
nesta Assembleia, e veem que acompanham aquilo que é possível acompanhar, nomeadamente, até as 
moções do PS, e debatem aqui a questão da CGTP, mas é a CGTP que, de facto, dinamiza a defesa dos 
interesses dos trabalhadores, e é com toda a legitimidade que, como militante do PCP e eleito aqui neste 
Município, apela à participação na manifestação da  CGTP que vai estar em quase todas as capitais de 
distrito, à exceção de Castelo Branco, porque fará na Covilhã, e estará quinze horas na rua com os 
trabalhadores, como esteve o ano passado e aqui tanto se criticou também essa opção de classe, porque 
o que aqui falta nestas moções são as palavras “luta de classes” e é também o que amanhã vão 
comemorar, a luta de classes. 
 
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 apresentada pelo BE 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. 
 
 
Submetida a moção apresentada pela CDU a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte votos 
a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um independente; oito votos contra do PS; duas abstenções, 
sendo uma do PSD, uma do CDS, 
 
 
Submetida a saudação apresentada pelo MM a votação foi a mesma reprovada por maioria com três votos 
a favor, sendo um do PSD, um do CDS, um independente; vinte e seis votos contra, sendo dezasseis da 
CDU, sete do PS, três do BE; uma abstenção do PS. 
 
 
Submetida a moção apresentada pelo PS 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 de João Soeiro do PS 
«Não podia era deixar de dizer aqui esta noite que, quando se fala em qualquer tipo de aproximação entre 
o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, a CDU acusa-nos de entrar em coisas com a direita, mas 
o PSD, o Partido Social Democrata, é o mesmo na Moita que é no resto do país, e é no resto do país o 
mesmo que é na Moita, quer no concelho, quer nas freguesias, portanto, sempre que há algo em que o PS 
e o PSD estejam ambos em comunhão de opiniões, a CDU ataca “lá estão os malandros do PS com o PSD”, 
mas respeitam as coligações que a CDU tem feito com o PSD. Já fez para a Câmara Municipal, já fez para 
as juntas de freguesia. Votámos da forma que votámos e foi explicado porque é foi explicado porque é que 
votámos, no entanto, e mais uma vez mais uma vez, veio aqui à conversa o PS e o PSD, parece que a CDU 
e o PSD nunca se entenderam.» 
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Declaração de Voto de João Figueiredo da CDU 
“Eu queria deixar claro, e acho que os meus camaradas também, de algum modo, fizeram, que o que 
esteve aqui em confronto foram duas visões diferentes daquilo que é o mundo do trabalho e que são as 
relações entre o trabalho e o capital, e é por isso que nós, na CDU, apelamos à presença na manifestação 
da CGTP, enquanto o PS, por exemplo, apela a quebrar a unidade sindical. Nós somos a favor da unicidade 
sindical, e não é por acaso, O que nós somos completamente contra é quebrar a espinha à CGTP, e isso 
foi uma expressão que ficou muito conhecida há uns anos atrás, se calhar, recorda-se muito melhor do 
que eu de algumas coisas que se passaram. 
Quanto a reconhecerem a CGTP, é claro que reconhecem a CGTP, porque ela existe, tem o papel que tem, 
é sempre a primeira central sindical a assinar todos os acordos com o patrão, e acha que é a única central 
sindical que o seu secretário-geral pede autorização ao patrão para ser para ser secretária-geral, portanto, 
isto diz muito acerca das relações de trabalho e de capital.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou às forças políticas representadas se pretendiam fazer uma intervenção antes do período da 
ordem do dia. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Proferiu a seguinte declaração política da CDU: 
“Declaração política sobre o novo aeroporto 
Assistimos aos novos desenvolvimentos sobre este importante tema para o país com a certeza que as 
nossas posições foram as mais justas. 
Aqui nesta sala, há poucos anos, esta Assembleia Municipal pronunciou-se contra a construção do novo 
aeroporto do Montijo, justificando a sua posição com argumentos que hoje são reconhecidos, e comuns, 
aos utilizados por quase toda a comunidade técnica e científica e que, a título de exemplo, são 
acompanhados e defendidos pelo Bastonário da Ordem dos Engenheiros e pela Autoridade Nacional de 
Aviação Civil. 
Recordamos que o PS foi a única força política a votar a favor da construção do novo aeroporto do Montijo 
e que, por várias vezes, afirmou que iria aguardar a conclusão dos estudos para se pronunciar com matéria 
de facto. 
Pois bem, os estudos foram concluídos e avaliados, uma avaliação pública em que 98% das participações 
consideraram o Montijo como a solução errada, porque colocava muitas dezenas de milhar de pessoas 
expostas a fatores de risco muito relevantes, no que respeita ao ruído, à segurança e poluição. Colocava 
em risco as tripulações e os milhões de passageiros que se anunciavam. e que desrespeitava as diretivas 
e as leis ambientais em vigor. 
Sobre isso, o PS pouco ou nada disse, numa posição serventuária face ao governo e à ANA/Vinci, abdicou 
de defender o interesse nacional, o ambiente, o bem-estar de todas aquelas pessoas que aqui moram, 
trabalham e estudam. 
O PS e os seus dirigentes locais e, em particular, os membros desta Assembleia consideraram como 
aceitável os danos irreparáveis sobre esta comunidade, que comprovam com a desavergonhada sugestão 
de substituir o Parque José Afonso por outro a construir em outro local, como se tal fosse seque possível, 
O comportamento do PS foi o mesmo que a família do soldado que marchava de forma errada, de forma 
isolada, e que toda a família dizia que era o único que estava bem. 
Não defenderam os interesses da população do município da Moita e, de forma errada, só para agradar e 
cumprir com as determinações emanadas do Largo do Rato, abdicaram, mais uma vez, de cumprir o seu 
papel. 
É hoje claro que a intervenção do município da Moita, assim como dos municípios do Seixal e de Alcochete, 
este último gerido por socialistas, foram fatores determinantes, integrando um amplo movimento de 
contestação que conseguiu colocar um travão a uma má opção, sem futuro e sem justificação. 
Numa prova de total desrespeito pelos princípios da democracia, o Governo propõe então a mudança da 
lei, de modo a impedir os municípios de cumprirem o seu papel, que é a defesa dos interesses dos seus 
munícipes. 
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Perante o inevitável indeferimento da Autoridade Nacional de Aviação Civil, o Governo, rapidamente, 
aventou a solução Montijo mais Portela, solução que foi, mais uma vez, altamente contestada e que 
mereceu do Presidente da ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, a seguinte consideração: Isso 
pressuporia uma reorientação das pistas que não têm terreno necessário para que isso aconteça na atual 
solução proposta.” 
Seria, na prática, a construção de um aeroporto de raiz, com infraestruturas completamente novas, e que 
o Bastonário da Ordem dos Engenheiros considera ser uma opção falsa que roça o ridículo e roça o 
absurdo. 
Perante tamanha teimosia e desprezo por técnicos, cientistas, autarcas e populações deste país, só nos 
resta continuar na defesa de uma solução aeroportuária que sirva os interesses do país e da região, tal 
como sempre fizemos, e relembramos, mais uma vez, que a solução Campo de Tiro de Alcochete, que há 
mais de uma década recolheu a unanimidade de todos os municípios envolvidos, e de todos os estudos 
necessários, caso tivesse existido vontade política, poderia estar há muito em construção, ou até mesmo 
já construída. 
Os eleitos da CDU, mais uma vez, afirmam a sua determinação na defesa de uma solução estudada, 
planificada, com menos impacto no ambiente urbano, com menos impactos nos habitats naturais no 
Estuário do Tejo, com menos riscos para a operação aérea, que permita uma expansão à medida das 
necessidades do país e que se interconecte com outros projetos essenciais ao país que estão na gaveta, 
como a Terceira Travessia do Tejo, o reforço da rede ferroviária, incluindo as ligações de alta velocidade a 
outros pontos do país, a outros pontos da Europa, Uma solução que privilegie o desenvolvimento regional 
estruturado e planeado e, por essa via, o desenvolvimento do país. 
Por último, e porque deve ser reconhecido por todos aqui nesta Assembleia, a CDU também entende 
saudar o senhor Presidente da Câmara pelas excelentes prestações na defesa dos interesses dos 
municípios, e também ontem viram na TVI outra prestação. 
Muito obrigado senhor Presidente.” 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Proferiu a seguinte declaração política do PS: 
“Aeroporto – Desenvolvimento da região 
A expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa está identificada como indispensável há mais de 60 
anos e adquiriu particular relevância nos últimos 10 anos, com o aumente significativo da ponderação do 
turismo na economia portuguesa, bem como do incremento e globalização do movimento de passageiros 
e mercadorias. 
A privatização da ANA às mãos do governo de Passos Coelho e Paulo Portas, constitui um dano muito 
significativo para o interesse nacional e para o país, não só por podermos estar perante um negócio, como 
a maior taxa de rentabilidade da história, mas sobretudo porque vem limitar de forma decisiva a soberania 
aeroportuária de Portugal. 
Em rigor, quando o atual Governo tomou posse em 2015, tinham sido já mais de 17 as localizações 
estudadas e a Portela apresentava um quadro de absoluta saturação. Neste contexto, a decisão de 
avançar para a solução de expansão do aeroporto Humberto Delgado, complementada com a edificação 
de um novo aeroporto na Base Aérea nº 6 do Montijo surgiu, simultaneamente, com imperativos de defesa 
do interesse nacional, a resolução de um problema antigo bem como a oportunidade única de desenvolver 
o distrito de Setúbal. 
O investimento direto de 1,15 mil milhões, suportado pelas taxas aeroportuárias que resultariam da 
própria operação, sem onerarem o erário público, representariam o maior investimento público de sempre 
e, naturalmente, pressupunha o desenvolvimento do ecossistema aeroportuário, com a inerente criação 
de milhares de postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. 
Reconhecendo que não existem grandes obras públicas sem impactos, e que o desenvolvimento 
ambientalmente sustentável é particularmente relevante na qualidade de vida das populações, dissemos 
sim ao desenvolvimento económico, mas remetemos a nossa posição definitiva para o momento do estudo 
de impacto ambiental do novo aeroporto do Montijo, cuja decisão favorável, condicionado, foi emanada 
pela Agência Portuguesa do Ambiente em julho de 2019. 
Por sua vez, ao abrigo da legislação em vigor, a declaração de impacte ambiental favorável ao aeroporto 
do Campo de Tiro de Alcochete, cujo território se situa maioritariamente no concelho de Benavente, distrito 
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de Santarém, que havia sido estendida por duas vezes em 10 anos, caducou, e conforme clarificou a 
Agência Portuguesa do Ambiente não era legal a sua renovação. 
A partir desse momento, ao abrigo do decreto-lei nº 186/2007, de 10 de maio, a decisão ficava apenas 
dependente dos parceiros municípios de Almada, Barreiro, Seixal, Moita, Montijo e Alcochete. Os 
executivos de minoria do PCP da Moita e Seixal emitiram parecer negativo e, deste modo, forçaram o 
regulador, a ANAC, a emitir uma recusa liminar, 
No debate do orçamento de Estado para 2021, foram aprovadas normas que propunham a concretização 
de uma avaliação ambiental estratégica, um instrumento mais amplo de avaliação dos custos e benefícios 
das diversas alternativas. Apesar de a tal não estar obrigado, o Governo da República Portuguesa, por ação 
do Ministério das Infraestruturas e Habitação, desencadeou este estudo, comparando as duas localizações 
em três possibilidades: Aeroporto Humberto Delgado mais Montijo, Montijo mais Aeroporto Humberto 
Delgado e Campo de Tiro de Alcochete, e aguarda a sua parametrização e concretização. 
A este propósito, é sintomático que, imediatamente após o anúncio do Governo da avaliação ambiental 
estratégica, PCP e Bloco de Esquerda, se tenham lançado vorazmente sobre o mesmo. É revelador que os 
mesmos que vetaram a solução anteriormente proposta e não exigiram a avaliação a queiram matar antes 
dela se iniciar. No limite, a estas forças de bloqueio, só interessa o estudo, uma verdade, aquela que diga, 
exatamente, o que desejam ouvir. 
O Partido Socialista e os seus eleitos nos diversos órgãos continuaram a defender o desenvolvimento da 
região de Setúbal. Aguardaremos com serenidade pelo resultado da avaliação e respeitaremos, 
naturalmente, o parecer que o saber técnico ou científico venha a ditar. Defendemos a correção das 
assimetrias da Área Metropolitana de Lisboa, nas acessibilidades, na mobilidade, na habitação, no acesso 
aos fundos comunitários e, muito particularmente, na criação de emprego de proximidade. 
Enquanto para uns o conceito da valorização das duas margens não passa de mera e oca proclamação, 
para nós este é um desígnio onde colocamos os nossos sentidos de voto, a nossa energia e a nossa 
capacidade reivindicativa. 
A história dos últimos séculos é bem elucidativa, sempre que o distrito de Setúbal ganha centralidade, a 
economia nacional prospera. 
Com determinação e perseverança, venceremos por fim as forças de bloqueio ao desenvolvimento da 
região. 
Moita, 30 de abril 2021 
O grupo municipal do Partido Socialista” 
 
Em seguida, e no âmbito da Comissão Permanente de Ambiente, e que na sua primeira reunião ficou 
acordado entre todos os membros que teriam uma reunião em abril e outra em outubro, disse que, neste 
momento, já não reúnem desde setembro e, no dia 22 de março, enviaram um e-mail ao senhor 
Coordenador, no sentido de dar sugestões para os pontos da ordem de trabalhos e esse e-mail foi ignorado. 
Essa atitude da parte do senhor Coordenador, demonstra uma prepotência, demonstra que quer gerir a 
Comissão como se fosse um condomínio privado e, neste momento, continuam à espera de uma resposta. 
Isto demonstra falta de respeito para com os seus membros, e não só, também para com os munícipes, 
porque o adiar destas reuniões é adiar também as soluções para os problemas, porque é nestas comissões 
que se aprofundam os problemas, se debatem os problemas ao detalhe e as soluções-para os mesmos. 
Neste momento, a Comissão continua a adiar e os munícipes aguardam por soluções para os seus 
problemas. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Sobre as reuniões das Comissões, disse que a referida Comissão não é a única que não reúne amiúde, as 
reuniões têm-se realizado ao ritmo que se vai considerando e, curiosamente, a titulo de desabafo, disse 
que, às vezes, há um certo tipo de intervenção, por vezes, algo agressiva, quando se usa essa forma de 
falar, e a própria, enquanto Coordenadora de uma Comissão, também já foi “agredida” algumas vezes na 
Assembleia. Porque é uma pessoa muito cordial, e até porque as questões, às vezes, até têm alguma 
resposta, bastando haver uma conversa, pensa que não há necessidade desse tipo de intervenções, até 
porque a CDU coordena algumas Comissões, o PS coordena outras, e uma vez que está a par das reuniões 
que são realizadas, sabe que nem sempre acontecem, mas vai aferir o ponto de situação com o senhor 
Presidente da Assembleia Municipal. 
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Tomou a palavra João Figueiredo da CDU (na qualidade de Coordenador da Comissão Permanente de 
Ambiente, Infraestruturas e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade) 
Disse que, lamentavelmente, mais uma vez, tinha que responder a declarações deste tipo, e não só aqui, 
porque numa das últimas reuniões da Comissão houve um total descontrolo e não foi possível fazer uma 
reunião como o próprio senhor Pedro Mateus considerou, em tempos, que seriam reuniões agradáveis, 
mas que não passam disso. O objetivo do senhor Pedro Mateus, e colocou a questão apenas no senhor 
Pedro Mateus para não generalizar, porque até podia generalizar, nalguns casos, não em todos, felizmente, 
é que as reuniões não sejam agradáveis e que os assuntos não sejam discutidos com seriedade. O objetivo 
deste tipo de intervenção é o de agredir uma pessoa, porque se o senhor Pedro Mateus acha que a reunião 
devia ter sido marcada, e é verdade que recebeu o e-mail, o senhor Pedro Mateus também podia ter 
perguntado porque é que ela não foi marcada, porque houve motivos ponderosos para que ela não fosse 
marcada. Aliás, o senhor Pedro Mateus, no e-mail que pediu a reunião em nome do Partido Socialista, 
pediu a presença, pelo menos, de uma pessoa que o senhor Pedro Mateus sabe, porque é público, que 
durante algum tempo não teve condições físicas de saúde para estar presente, e não foi a única pessoa 
que não teve condições físicas para estar presente porque o próprio, na semana passada, foi submetido 
a uma intervenção cirúrgica, mas o senhor Pedro Mateus, antes de vir aqui entrar nesse tipo de 
argumentos, podia mandar um e-mail a perguntar porque motivo é que a reunião não foi marcada. É só 
isso. A falta de respeito é da parte do senhor Pedro Mateus, porque esta não é a primeira vez que a sua 
intervenção, aqui e na Comissão, é, constantemente, neste ambiente da agressão completa. 
Reiterou, mais uma vez, que está a responder, neste caso, ao senhor Pedro Mateus, não está a responder 
a outros membros da Assembleia, de outros partidos, que, felizmente, têm uma posição completamente 
diferente. Fizeram várias reuniões da Comissão em que estiveram presentes tanto o senhor Presidente da 
Câmara Municipal como o senhor Vereador Miguel Canudo, onde foram discutidos abertamente todos os 
problemas que estavam presentes na ordem de trabalhos, e outros, e o senhor Pedro Mateus disse, 
simplesmente, isto “foram reuniões realmente agradáveis”, mas ficou claro na última reunião em que 
esteve presente o senhor Presidente da Câmara que o seu objetivo foi, simplesmente, o de criar um clima 
de agressividade em que não foi possível discutir nada em condições. e é isto constantemente, porque já 
na última Assembleia Municipal teve que vir aqui fazer a defesa da honra da CDU, porque foram utilizados 
termos que são inadmissíveis no discurso político. Todos têm posições políticas diferentes, dentro e fora 
dos grupos partidários, e têm a obrigação, perante quem representam, de as discutir com calma, com 
serenidade e com seriedade, e é só isso que pedem. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perante vários pedidos de intervenção, disse que não iriam discutir o funcionamento das comissões, pelo 
que deu por terminado o período anterior à ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Ata nº04.20 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.09.2020 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou quem não participou na sessão 
em apreço e que não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e dois votos a favor, sendo 
doze da CDU, cinco do PS, dois do BE, uma do PSD, um do CDS, um independente. 
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2 – Ata nº05.20 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 13.10.2020 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou quem não participou na sessão 
em apreço e que não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e três votos a favor, sendo 
treze da CDU, cinco do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
3 – Ata nº06.20 – XII Mandato – Sessão extraordinária de 27.10.2020 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou quem não participou na sessão 
em apreço e que não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e um votos a favor, sendo 
onze da CDU, seis do PS, dois do BE, um do CDS, um independente. 
 
 
4 – Ata nº07.20 – XII Mandato – Sessão ordinária de 03.12.2020 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou quem não participou na sessão 
em apreço e que não poderá participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e cinco votos a favor, sendo 
treze da CDU, sete do PS, dois do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
 
 
5 – Ata nº01.21 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.02.2021 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou quem não participou na sessão 
em apreço e que não poderá participar da votação. 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e seis votos a favor, sendo 
quinze da CDU, sete do PS, dois do BE, um do CDS, um independente. 
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6 – Proposta de Adesão à Associação Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com um voto contra do BE, na reunião da Câmara Municipal 
realizada em 14/04/2021: 
 
“«Considerando que:  

1. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, adotada pela UNESCO em 2002, vertida na 

Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada na 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida 

em Paris a 20 de Outubro de 2005, na sua 33.ª sessão, aprovada pela Resolução da Assembleia da 

República nº 10-A/2007 de 11 de Janeiro de 2007, e ratificada pelo Decreto do Presidente da 

República nº 27-B/2007 de 16 de Março, declara no Artigo 1º que “A cultura adquire formas diversas 

através do tempo e do espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade de 

identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de 

intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o género humano, tão 

necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o património 

comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes 

e futuras.” 

2. A Convenção Quadro do Conselho da Europa, relativa ao Valor do Património Cultural para a 

Sociedade, assinada em Faro em 27 de outubro de 2005, e aprovada pela Resolução da Assembleia 

da República nº 47/2008 reconhece no seu preâmbulo que “o direito ao património cultural é 

inerente ao direito de participar na vida cultural, tal como definido na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem”. 

3. A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adoptada na 32ª Conferência Geral 

da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 17 de outubro 

de 2003, aprovada pela Resolução da Assembleia da República nº 12/2008, de 24 de janeiro, e 

ratificada pelo Decreto do Presidente da República nº 28/2008, de 26 de março, reconhece, 

salvaguarda e fomenta o respeito pelo património cultural imaterial das comunidades, dos grupos e 

dos indivíduos na defesa e valorização do património cultural imaterial, designadamente do 

património que criam, mantêm e transmitem. 

4. A Constituição da República Portuguesa dispõe, no artigo 73º nº1, que todos têm direito à cultura, e 

no seu artigo 78º, que incumbe ao Estado promover a salvaguarda e a valorização do património 

cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum.  

5. É tarefa mas também dever do poder central e local reconhecer, salvaguardar e valorizar as diferentes 

expressões culturais existentes por todo o País, não se confundindo tal tarefa ou dever com a criação, 

por parte do Estado, de novas ou diferentes manifestações culturais, proibições, nem com imposições 

de umas em detrimento de outras, o que lhe está proibido pelo artigo 43º da Constituição da República 

Portuguesa. 

6. O Decreto-lei nº 23/2014, que estabelece o regime jurídico dos espetáculos de natureza artística 

afirma, no ponto 1) e 2), do artigo 2º que a Tauromaquia é uma atividade artística. 
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7. O Decreto-Lei nº 89/2014 de 11 de junho afirma que “a Tauromaquia é, nas suas diversas 

manifestações, parte integrante do património da cultura popular portuguesa, entre as várias 

expressões, práticas sociais, eventos festivos e rituais que compõem a tauromaquia”. 

8. De jure e de facto a Tauromaquia é indiscutivelmente, e nas suas diversas manifestações, parte 

integrante do património da cultura material e imaterial portuguesa, com uma história documentada 

que remonta, praticamente, aos inícios da nacionalidade. 

9. A Tauromaquia está reconhecida no município da Moita como património cultural imaterial deste 

município. 

10. Em particular, a Tauromaquia assume, no Município da Moita, uma muito relevante importância 

cultural, social e económica, manifestada sobretudo através de festividades taurinas formais e 

populares.  

11. Esta tradição, fortemente enraizada na cultura popular da Moita, através das Festas Populares 

existentes no nosso concelho, muitas delas centenárias, como documentalmente comprovadas. 

12. É inegável que, em 2021, as tauromaquias populares e de praça fazem parte dos costumes das 

gentes da Moita e integram uma missão ou a atividade relevante do movimento associativo local, 

constituindo uma grande manifestação de comunidade e de laços inter-pessoais e geracionais, e 

contribuem para a criação e manutenção de um elemento vivificador comum. 

13. O município da Moita está igualmente associado aos toureiros formados na Escola de Toureio e  

Tauromaquia da Moita. 

14. A existência de dois importantes grupos de forcados – Grupo de Forcados Amadores da Moita e Grupo 

de Forcados Amadores do Aposento da Moita – constitui um reforço na continuidade da prática e 

transmissão de uma das manifestações tauromáquicas com mais de 400 anos de história – a pega 

do toiro. 

15. Ao longo destes anos, a Moita tem consolidado uma posição cimeira no panorama tauromáquico, 

detendo atualmente aquela que é conhecida como a mais importante feira taurina de Portugal, que 

se realiza em Setembro, aquando das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

16. A importância da Tauromaquia enquanto fator essencial para a preservação patrimonial - material e 

imaterial - da identidade e memória coletivas da comunidade local, bem como da relevância do papel 

desempenhado por esta, no processo de representação, transmissão de conhecimentos, práticas e 

valores, são fatores determinantes para a proposta de adesão do município da Moita à Associação 

Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica. 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em 14 de abril de 2021 e em conformidade com o supra exposto, 

decide aprovar a seguinte declaração:  

1. A Tauromaquia, nas suas diversas manifestações, engloba um conjunto patrimonial material e 

imaterial, de tradições e expressões orais, de artes do espetáculo, de práticas sociais, rituais, eventos 

festivos e de conhecimentos, valores e práticas que se encontram, desde há séculos, presentes e 

vivos no Município da Moita. Como tal, vimos propor a adesão deste Município à Associação 

Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica. 

2. Mais se delibera remeter esta matéria para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal.» 
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Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
A proposta apresentada vem na sequência do envolvimento do município da Moita, desde sempre, na 
secção de municípios com atividade tauromáquica da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
bem como noutras associações que, entretanto, existiram e cuja vigência já cessou, de municípios 
portugueses e, num caso, também de municípios espanhóis e franceses com atividade tauromáquica. No 
caso concreto, e naquilo que é mais recente, no seio desta secção da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, os municípios que a integram, no quadro do normal funcionamento desta secção, uma vez 
que a natureza de uma secção da Associação Nacional de Municípios é, por si própria, limitada, para 
intercâmbio de ideias e concertação de posições entre municípios com alguma afinidade, de acordo com 
o tema de cada uma das secções, das múltiplas secções que existem dentro da Associação Nacional de 
Municípios, têm vindo a discutir a criação de uma associação de municípios de fins específicos, que 
permitiria um âmbito de ação e de intervenção mais alargado e uma iniciativa mais livre dos associados 
desta associação que se viesse a criar, e foi nesse sentido que se acordou avançar para a criação desta 
associação, tendo a sua génese, a sua iniciativa, a sua preparação e a elaboração deste projeto de 
estatutos tido, de facto, a dinamização dos municípios que compõem a mesa da administração desta  
secção, que é presidida pelo município de Coruche, 
Neste sentido, há já um conjunto de municípios que aprovou nos seus órgãos a adesão a esta associação, 
e aquilo que, do ponto de vista da Câmara Municipal, fundamenta a participação, é tão simples quanto 
isto, o município da Moita tem uma tradição tauromáquica presente, viva, uma atividade intensa nesta 
matéria no concelho, enquanto município tem estado sempre presente, como referiu, em todas as 
iniciativas em torno desta temática e consideram que esta presença do município da Moita se continua a 
justificar face àquilo que é a sua realidade atual, da existência e de adesão deste conjunto de atividades 
em torno da tauromaquia, e por isso propõem a adesão do município da Moita, e a sua participação, nesta 
nova associação que está a ser criada com os fins descritos e explicitados no projeto de estatutos 
apresentado. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com dezanove votos a favor, sendo 
onze da CDU, seis do PS, um do PSD, um do CDS; três votos contra, sendo dois do BE, um independente; 
cinco abstenções, sendo três da CDU, uma do PS, uma 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 Luís Morgado do BE 
“Votei contra a adesão do município à Associação Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica, 
por discordar que tal seja considerada como uma tradição cultural e de valor imaterial, pois tal adesão 
consagra uma atividade sustentada na prática de violência, cujo facto determina não ser consensual na 
sociedade e até neste concelho. Acresce que nos artigos 25º, 26º e 27º dos estatutos emerge a 
obrigatoriedade de encargos financeiros, podendo até configurar indefinidos formatos, ou seja, colocar 
autarquia a financiar as atividades tauromáquicas.” 
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Declaração de Voto de João Figueiredo da CDU 
“Como as pessoas que me conhecem mais perto sabem, eu não gosto da atividade tauromáquica, 
portanto, nunca poderia votar a favor esta proposta. No entanto, não tenho dúvidas nenhumas em 
reconhecer que esta é uma atividade cultural que identifica o nosso concelho, é algo que é culturalmente 
identitário deste concelho, portanto, estando eu eleito pela população deste concelho, também nunca 
poderia votar contra esta proposta, daí a minha abstenção, sendo que há aqui uma dicotomia entre aquela 
que é a nossa opinião pessoal e aquilo que nós sentimos, que temos que representar quem nos elege, 
portanto, optei pela abstenção.” 
 
Declaração de Voto da independente Fátima Dâmaso 
«Não é muito costume meu vir aqui falar, mas hoje não podia deixar de intervir, porque costuma-se dizer 
“quem não se sente não é filho de boa gente”. Passo a explicar. 
Embora nunca me tenha pronunciado, e visualizando o que se passou nesta Assembleia a 24 de junho de 
2019, em que pretendi trazer a debate os maus-tratos a que os cavalos são sujeitos neste município, mas 
não o tendo feito da melhor maneira, retirei o documento apresentado com o propósito de corrigir o texto, 
por isso não foi votado. 
Lamentavelmente, logo cedo do dia seguinte, começou o maior escarcéu, acontecendo sem razão, o que 
todos já sabemos, tendo ainda recebido, já em dezembro, uma notificação de que tinha sido constituída 
arguida pelo Alto Comissariado para as Comunidades Migratórias, acusada de xenofobia e racismo. 
Confesso que fiquei desmotivada e desconfortável pelo acontecido, mas tentei desvalorizar, uma vez que 
o meu próprio Partido foi quem mais me destratou no meio de tudo o que se passou. 
Senti-me nessa altura, sinto-me hoje, pelo que acabou de ser aqui votado, muito triste e desconfortável, 
pois sinto na minha pessoa todo o mal feito aos animais. 
Sou das pessoas mais velhas nesta Assembleia, mas deixo aqui um pedido ao universo, o de que eu não 
morro sem ver certas pessoas penitenciarem-se e terem vergonha deste ato tão desenquadrado do século 
em que vivemos. 
Hoje, 30 de abril de 2021, constato com muita tristeza que se continua a perpetuar uma prática bárbara 
e sanguinária, indigna do que deveriam ser os procedimentos do ser dito humano.» 
 
Declaração de Voto de António Chora do BE 
“A minha abstenção tem a ver, essencialmente, com a possibilidade de a festa brava no nosso concelho, 
e até no país, poder ser subsidiada com dinheiros públicos. Não sou contra a festa brava, é bom que fique 
aqui claro, contrariamente à outra abstenção, sou apenas contra a possibilidade de dinheiros públicos 
subsidiarem uma atividade que não é de consenso geral no país, daí a minha abstenção.” 
 
7 – Alteração do Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2021 
 
A proposta infra foi aprovada por maioria, com três abstenções do PS, na reunião da Câmara Municipal 
realizada em 14/04/2021: 
 
“O atual modelo de gestão na administração pública consagra que, a cada ano de planeamento e execução 
orçamental, se promova a elaboração de mapas de pessoal que integram os postos de trabalho 
necessários ao desenvolvimento das atividades e competências dos serviços, nestes termos foi em 
reunião realizada em 23 de Novembro de 2020, deliberado pelo executivo Camarário, aprovar a proposta 
de mapa de pessoal para o ano de 2021, posteriormente aprovada em sessão da Assembleia Municipal 
realizada em 03 de dezembro de 2020. 
Informam os serviços que, tendo em conta o conjunto de tarefas técnico/administrativas realizadas pelo 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos nas suas variadas vertentes, torna urgente dotar este 
departamento de pessoal técnico superior, por forma a dar cumprimento às competências e atribuições 
do Município na respetiva área, considerando designadamente o grande volume de trabalho existente.  
Assim, de forma a garantir em permanência o bom funcionamento dos serviços do referido Departamento, 
propõe-se a criação de 1 lugar de Técnico Superior, Organização e Gestão de Empresas, a incluir no Mapa 
de Pessoal de 2021. 
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Nestes termos, submeto a presente proposta de alteração ao mapa de pessoal a aprovação da Câmara 
Municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal, para deliberação nos termos da alínea o) do nº 1 
do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Não tem sido hábito, ao longo dos anos, fazer mexidas no mapa de pessoal, à exceção de quando é 
aprovado anualmente, por ocasião também da aprovação dos documentos previsionais do orçamento e 
das Grandes Opções do Plano, fora isso, excecionalmente, aconteceu uma ou duas vezes, e trazem aqui 
esta proposta por se tratar de uma situação, de facto, emergente nos serviços que têm a possibilidade de 
resolver facilmente. A proposta apresentada é para a abertura, no mapa de pessoal, de um lugar para um 
técnico superior na área da organização e gestão de empresas, que visa suprir carências que estão a sentir 
e que estão a provocar dificuldades na secretaria do departamento de Obras e Serviços Urbanos, onde é 
processada toda a documentação relativa às empreitadas, à preparação dos dossiers para submissão ao 
Tribunal de Contas e acompanhamento dos concursos. 
Há ali um trabalho vasto que veio perdendo pessoas, e o problema é esse, as duas pessoas mais 
experientes que estavam naquela secretaria, para além da própria chefe de secção, já não estão lá, uma 
porque foi reclassificada e tem outras funções, outra porque já não está a trabalhar na Câmara e ficaram 
com uma dificuldade que urgia corrigir. A razão porque têm uma forma rápida de o fazer é porque abriram 
um concurso com uma vaga para técnicos nesta área já no ano passado, e a pessoa já foi chamada e 
entrou ainda o durante o ano passado, mas a lista de classificados nos concursos, como sabem, é válida 
por um ano, portanto, uma vez que já têm a lista, é só chamar o segundo classificado, no caso, e preencher 
um lugar, e daí a proposta para que se abra o lugar no mapa e para que possam, imediatamente, fazer a 
chamada do segundo classificado e preencher esta carência que têm. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 
quinze da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente; oito abstenções do PS. 
 
 
8 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade 
Municipal 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Começou por justificar a ausência dos vereadores da Câmara Municipal, o Vereador Luis Chula que está a 
gozar uns merecidos dias de férias e o Vereador Joaquim Raminhos devido a um impedimento pessoal, e 
disse que queria abordar três assuntos, de forma tão breve quanto possível. 
Sobre o ponto de situação relativamente à pandemia no concelho é positivo registar e poder dizer que 
estão num período de evolução positiva no que diz respeito à pandemia, depois dos meses terríveis de 
janeiro e fevereiro, e ainda uma parte de março. A situação começou a melhorar, acompanhando a 
evolução do país, como tem sido desde o início, com muita proximidade, e também aqui, neste momento, 
têm uma diminuição muito significativa do número de novos casos. O número real de casos, nos últimos 
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catorze dias, que é o critério utilizado, foi vinte e cinco, que é um número muito baixo, e todos os números 
que aparecem nas estatísticas da Direção-geral de Saúde são os números dos concelhos reduzidos à base 
de cem mil habitantes, portanto, dá um bocadinho mais, cerca de quarenta, mas em termos de números 
reais, de facto, estão abaixo das três dezenas de novos casos, e isto é, efetivamente, uma evolução muito 
significativa. No entanto, é importante não darem a situação por ultrapassada, como pensa que é evidente 
para a maior parte das pessoas, embora admita que possa haver alguma tendência, neste período de 
desconfinamento e de regresso à atividade quase normal na sociedade, para descurar as medidas de 
proteção, e isso seria um erro que podia vir a ter consequências pesadas. Já o ano passado houve uma 
altura em que também parecia que a situação estava a caminhar muito positivamente e viram o que 
aconteceu depois, pelo que não podem repetir essa situação. E isto quer dizer que é indispensável que se 
mantenham as medidas de proteção, quer do ponto de vista individual, dos comportamentos de cada um, 
o uso de máscara e distanciamento físico são os dois elementos absolutamente fulcrais, quer do ponto de 
vista do funcionamento, designadamente, dos serviços públicos da Câmara, das juntas de freguesia, dos 
outros diversos serviços públicos, das escolas, têm que se manter por todo o tempo que venha a ser 
necessário e, seguramente, ainda será necessário, pelo menos por vários meses, manter as medidas de 
segurança e manter as medidas de proteção. A todos cabe individualmente, e aos eleitos aqui presentes 
cabe institucionalmente, fazer tudo para que assim aconteça e para que, de facto, o momento que agora 
estão a viver seja o princípio do fim desta pandemia e não hajam retrocessos. 
Sobre o centro de vacinação que, como sabem, tem a colaboração logística da Câmara Municipal, deu 
nota que tem estado a aumentar, também nas últimas semanas, o seu ritmo de vacinação. Finalmente, 
parecem estar ultrapassados os problemas iniciais neste processo que, como se recordam, provocaram 
algumas quebras de ritmo. Finalmente, como disse, parece que as coisas estão a um ritmo regularizado, 
na ordem das várias centenas de vacinados diariamente no centro de vacinação, incluindo o sábado e, 
nalguns casos, até já incluiu o domingo, como sucedeu quando foi a vacinação dos professores e dos 
restantes trabalhadores das escolas. É algo que vai continuar porque, como sabem, ao nível do país, 
também aqui, naturalmente, estão ainda a vacinar os cidadãos acima dos sessenta, sessenta e cinco, 
setenta anos, e tem vindo a descer a idade pela qual são chamados, mas ainda estão nesse patamar, 
portanto, falta todo o resto da população e isto, com certeza, vai ser tarefa para se manter ao longo de 
vários meses, mas, como disse, cederam trabalhadores da Câmara e toda a logística que não diz respeito 
aos profissionais de saúde é assegurada peça Câmara Municipal, como é evidente, porque esses, como é 
óbvio, são do Serviço Nacional de Saúde. 
Também têm acompanhado outras iniciativas, designadamente, o Serviço Municipal de Proteção Civil e os 
serviços da Ação Social, que continuam a fazer uma monitorização com o Centro Distrital de Segurança 
Social, com a Autoridade de Saúde, o acompanhamento dos lares, das residências de idosos, que é um 
trabalho que se mantém e ao qual continuam a dar o apoio que lhes é solicitado, bem como outro tipo de 
intervenções e de apoios, quer ao nível da intervenção social, quando também acompanham a rede social 
nesse aspeto, quer também o facto de terem dois trabalhadores da Câmara que, desde janeiro, integraram 
as equipas de rastreio epidemiológico da autoridade de saúde local, para a reforçar, e naquela altura mais 
difícil foi indispensável reforçar aquelas equipas, e esses dois trabalhadores mantém-se até hoje nesta 
colaboração. 
O segundo aspeto que quis abordar, para fazer um pequeno ponto de situação das obras, das intervenções 
e dos investimentos que estão em curso, porque pensa que se justifica, até porque, para além de ser um 
volume muito significativo de intervenções, designadamente, em várias delas, quase todas relacionadas 
com fundos comunitários, tem sido um processo que tem a sua morosidade, Estão a falar de concursos 
de montantes financeiros elevados que obrigam a concursos mais demorados, têm depois os processos 
de obtenção de vistos do Tribunal de Contas, mas aquilo que acha que é importante hoje registar é que 
têm, neste momento, todos os processos visados pelo Tribunal de Contas, todos os que estão em curso e 
cujos concursos decorreram e os contratos foram assinados estão, neste momento, visados, estando já 
vários deles no terreno em execução e outros irão iniciar em breve. O investimento de grande monta que 
está em curso, e para o qual ainda não foi concluído o concurso, que é a construção da piscina da Moita, 
só daqui por algum tempo é que terá a sua concretização, do ponto de vista de início da obra, que não vai 
aqui detalhar, mas podem sempre acompanhar a informação que vai sendo fornecida. 
Quis também dar informação, porque pensa que é um assunto importante e que a Assembleia deve 
conhecer, que a Câmara Municipal aprovou na passada quarta-feira o protocolo para a constituição de 
uma equipa de intervenção permanente na corporação de bombeiros da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Moita. Estas equipas de intervenção permanente são equipas que se baseiam 
num protocolo celebrado a três partes, entre a corporação de bombeiros respetiva, o município respetivo 



   Página 29 de 39 

e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e visa dotar os bombeiros de uma equipa profissionalizada de 
cinco elementos, que permite aos bombeiros darem assim uma resposta melhor às necessidades: O que 
se trata aqui, e pensa que todos vão tendo essa noção, é que o voluntariado nos bombeiros é uma das 
suas características identitárias e que, na sua opinião, não se deve perder, mas também é verdade que 
as exigências que hoje em dia a sociedade tem, relativamente às funções dos bombeiros, já não se 
compadecem com o voluntariado integral, e é preciso ter um suporte profissionalizado que consiga dar 
resposta às solicitações e aos múltiplos serviços que os bombeiros prestam, não só do socorro tradicional 
ao incêndio, mas de transporte de doentes, de assistência de emergência e vários outros, e estas equipas 
visam contribuir para essa capacidade de intervenção. A proposta deste protocolo tinha sido apresentada 
pela corporação dos bombeiros e pelo município ainda no final de 2019, tendo-lhes sido dito, na altura, 
que seria aprovada no ano seguinte, e compreendem que o ano seguinte, que foi o ano 2020, foi muito 
complicado, e acabou por ser aprovado agora um conjunto de protocolos de constituição de equipas destas 
em todo o país, e julga que foram aprovadas mais de três dezenas, aliás, a assinatura dos primeiros 
protocolos teve lugar hoje com a senhora Secretária de Estado da Proteção Civil e com o governo. O que 
se seguirá é o procedimento concursal para a contratação destes 5 bombeiros, que a associação dos 
bombeiros vai desenvolver. e assim que estiver concluído eles entram em funções. 
Sobre dois outros aspetos mais gerais que quis referir, mas que não deixam de ser mais importantes, 
embora não digam, exclusivamente, respeito ao município da Moita têm, naturalmente, a ver com o 
município, que é um esclarecimento e também uma informação à Assembleia daquilo que tem sido, 
designadamente, a sua atividade que é, em alguns aspetos, simultaneamente, como Presidente da 
Câmara da Moita, mas também ao nível de Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios 
da Região de Setúbal, e há dois assuntos que têm sido intensamente debatidos nos últimos tempos e que 
importa à Assembleia conhecer. Um deles tem a ver com a questão dos fundos comunitários, dos quadros 
comunitários e daquilo que tem vindo a ser apresentado com uma discussão relativamente às NUT e, de 
forma muito sintética. dizer que o concelho da Moita integra a Área Metropolitana de Lisboa, cujo território 
corresponde a uma NUT2, uma nomenclatura estatística da União Europeia, e as NUT2 são a base dos 
programas operacionais regionais. 
Existe um Programa Operacional Regional de Lisboa, cujo território coincide com o território da Área 
Metropolitana de Lisboa, esta situação é assim desde o princípio, mas houve uma circunstância que 
mudou e que, ao mudar, mudou tudo o resto, que foi o facto de, a partir de 2013, e crê que até já no 
quadro anterior, mas neste momento não pode garantir, a região de Lisboa, do ponto de vista estatístico 
na União Europeia, passou a ser uma região desenvolvida. Isso significa que tem um PIB per capita superior 
a 90% da média da união europeia, o que implica que, logo do ponto de vista da alocação de fundos 
comunitários, as regiões consideradas desenvolvidas têm apoios financeiros de menor dimensão que as 
outras, quer nos seus montantes globais, quer nas taxas de comparticipação, quer até nas linhas 
estratégicas e nos eixos estratégicos que são apoiados, e isto quer dizer que. a partir da altura em que isto 
aconteceu, a Moita, como todos os dezoito concelhos da região, passou a ter um acesso mais limitado a 
fundos do que o resto do país em que as regiões se mantêm como regiões de convergência, regiões onde 
o PIB per capita seja inferior aos tais 90% da média europeia, e o problema que consideram existir, é que 
esta estatística da região de Lisboa esconde uma profunda assimetria dentro da região. 
As estatísticas são como são, são sempre assim, as médias são médias e tendem a ocultar as pontas, as 
assimetrias, portanto, o mais alto e o mais baixo ficam diluídos num valor médio, e aquilo que se passa 
nesta região, na região de Lisboa, da Área Metropolitana de Lisboa, é que, não sendo novidade, tudo indica 
que, ao contrário de estar a atenuar até se acentuou nos últimos anos, a profunda assimetria que existe 
entre os seus territórios, entre um pequeno número de concelhos que, sendo pequeno no número de 
concelhos tem, no entanto, um peso populacional muito significativo e tem, sobretudo, um peso económico 
de centralidade econômica que distorce todas as estatísticas, e o resto dos concelhos, onde se incluem 
os nove da Península de Setúbal, todos os noves da margem sul, mas também alguns da margem norte, 
que têm indicadores profundamente diferentes e o problema é que estão numa situação em que existe 
uma gritante desigualdade nas alavancas ao investimento que são disponibilizadas para estes concelhos 
e para estes territórios, comparativamente a outros concelhos e a outros territórios do país que têm 
indicadores pelo menos iguais, nalguns casos até superiores aos da Moita, e para onde foram encontradas 
soluções ditas criativas para maximizar o seu acesso aos fundos, e foram encontradas, e bem. Diz isto 
várias vezes, e não o diz em tom de crítica, diz que foram encontradas, e bem, soluções para maximizar 
os seus acessos aos fundos. É o caso, por exemplo, e vale a pena dar exemplos para se perceber do que 
é que está a falar, da Área Metropolitana do Porto, que integra a região norte e acede a fundos 
comunitários nas mesmas circunstâncias que os municípios de Trás-os-Montes, e está tudo bem. Maximiza 
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a capacidade de todo o território da região norte ter alavancas ao seu investimento, e não estão a falar 
apenas dos municípios, aliás, os municípios são uma pequena parte nisto, porque os fundos comunitários 
não se destinam prioritariamente aos municípios, estão a falar das empresas, estão a falar do setor social, 
estão a falar do setor académico, das instituições universitárias, estão a falar tudo isto. 
O que isto tem traduzido, designadamente, para a região de Setúbal, e é em nome dessa que fala porque 
é aqui que estão, e há outros municípios, como disse, na margem norte que sentem as mesmas dores, 
mas não tem autoridade para falar por eles, se esta situação não tiver uma solução e se arrastar ao longo 
de mais um quadro comunitário, aquele que está agora a acontecer, é que vão continuar a perder 
competitividade, vão continuar a assistir a coisas como veem muitas vezes acontecer, que é empresas 
que buscam investimentos optarem por regiões como, por exemplo, o distrito de Santarém, que é um 
exemplo frequente onde isso acontece, uma vez que os apoios comunitários que há são muito maiores, e 
falam de grandes diferenças, desde logo diferenças de comparticipação que, no quadro comunitário 2014-
2021 estavam entre 50% para a Área Metropolitana de Lisboa e 85% para outras regiões do país, já para 
não falar de outras diferenças. Tem havido uma série de contactos de sensibilização, de propostas, de 
tentativas de resolução, junto do governo, dos grupos parlamentares, uma ação conjunta entre os 
municípios da região, onde todos têm dado o seu contributo e há uma unanimidade em torno deste aspeto, 
por parte dos representantes da sociedade civil, portanto, das empresas, do setor social, dos sindicatos, 
todos em conjunto para se procurarem encontrar soluções. É urgente encontrar soluções, tendo 
consciência que não há soluções fáceis nem muito rápidas, aquilo que, por outro, lado dizem é que não 
pode continuar tudo na mesma, ou se começam a dar os passos que tendam chegar a uma solução e, 
entretanto, se vá atenuando o problema, ou então, se nada se fizer, daqui por sete anos, quando acabar 
o próximo quadro comunitário, vão estar numa situação ainda mais difícil do que estão hoje, e o PRR, que 
não tem este tipo de limitações, não responde a tudo. É um processo diferente, tem um âmbito diferente, 
tem destinos diferentes, sendo também, naturalmente, um instrumento financeiro muito importante, mas 
não substitui, nem se pode pretender que substitua, o quadro de financiamento plurianual 2021-2028. 
O último aspeto que quis abordar prende-se com a questão do aeroporto porque desde que falou sobre 
isso a última vez nesta Assembleia Municipal aconteceram várias coisas, e já houve hoje aqui algumas 
abordagens sobre isso, e, do ponto de vista do executivo da Câmara Municipal, há algumas situações que 
se mantêm. A decisão da ANA foi a que tinha que ser perante a emissão de dois pareceres negativos e a 
não emissão de um dos pareceres às câmaras a quem foi solicitado, mas o problema mantém-se e há 
alguns aspetos que pensa que vale a pena voltar a destacar. É dito que a privatização da ANA, e tem sido 
um aspeto sempre referido, é a origem dos males, e a privatização da ANA veio no pacote do memorando 
de entendimento com a Troika, onde as privatizações são uma das exigências e a verdade é que se 
mantém até hoje, não foi revertida, nem nunca houve intenção de o fazer. De qualquer maneira, a 
privatização da ANA não explica tudo porque, apesar disso, a obrigação da entidade exploradora dos 
aeroportos, que é a ANA, de construir e de financiar a expansão aeroportuária se mantém, e importa terem 
em conta que aquilo que se pretende com a instalação de um aeroporto secundário no Montijo é trazer 
para a margem sul os restos da operação da Portela, e apenas os restos. Até do ponto de vista do 
investimento, há um número que é interessante que se tenha em conta, porque dos mais de mil milhões 
que se referem como investimento para a expansão aeroportuária de Lisboa, mais de metade, seiscentos 
e cinquenta, são para a Portela, não são para o Montijo. No acordo assinado entre o governo e a ANA, mais 
de metade, seiscentos e cinquenta milhões, são para o investimento da remodelação na Portela que 
permite aumentar a sua capacidade de operação e de intensidade de movimentos, e apenas os outros 
quinhentos milhões são para o Montijo, aos quais acrescem mais de cem milhões para as despesas de 
deslocação da operação da Força Aérea, portanto, são os restos que vêm para a margem sul. 
Em vez de um novo aeroporto de Lisboa que trouxesse para a margem sul tudo aquilo que vem associado 
a um grande aeroporto, a operação de um grande aeroporto, a operação de carga de um grande aeroporto, 
a atividade económica que se gera em torno dele, aquilo que vem, aquilo que se pretendia que viesse, é 
um aeroporto secundário, de acordo com as palavras escritas, porque isto nunca foi escondido, está lá 
escrito, muito bem explícito em todos os documentos que a ANA apresentou sobre esta matéria, para 
operações ponto-a-ponto, ou seja, para operações low cost, de viagens de curta duração, até porque a 
pista não dá para mais, como também ainda agora muito bem lembrou o representante da ANAC que 
esteve na audição parlamentar, porque aquela pista é curtíssima, dá para aviões de classe C e não dá 
para mais, não dá para outro tipo de operação. Depois, o argumento que mais o choca na defesa do 
aeroporto no Montijo, é o argumento da criação de emprego, na forma como é apresentado. 
Pedindo que lhe permitissem recorrer um bocadinho à sua experiência pessoal, disse que nasceu a 
quinhentos metros do local em que estão, viveu toda a sua infância e boa parte da juventude com os gases 
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da CUF, a sua família era do Barreiro e recorda-se de, nos anos setenta, às vezes, o Barreiro ser fechado 
e mandarem as pessoas para casa quando descia aquela nuvem de poluição onde não se podia estar e o 
argumento de toda a gente, na altura, há cinquenta anos, há cem anos, quando veio para aqui a CUF, era 
esse, o emprego, a criação de emprego e, na altura, era, o problema é que passaram mais de cem anos e, 
como passaram mais de cem anos, na segunda década do século XXI, já não se diz que a criação de 
emprego pode ser feita a troco de tudo. Nesta segunda década do século XXI aquilo que se diz é que os 
investimentos, as atividades económicas, têm que ser localizadas e têm que ser instaladas de forma a 
minimizar os impactos sobre as populações, os impactos sobre o ambiente. 
Ora, numa situação em que está demonstrado, em que foi estudado, e ao contrário da solução do Montijo 
que não foi estudada coisa nenhuma a solução Alcochete foi estudada por uma entidade independente, e 
não por uma entidade contratada pelo promotor, como é o caso das avaliações de impacto ambiental, foi  
estudada por uma entidade competente, recolheu o apoio unânime da região e até, de alguma forma, do 
país, recolheu a aprovação dos governos da altura e mantém uma realidade, porque a geografia não 
mudou, que é a dos seus impactos sobre as populações e sobre o ambiente serem incomparavelmente 
menores que os impactos do Montijo. Como é que se justifica que, em pleno século XXI, não se opte por 
esta solução e se opte pela solução que tem mais impactos e é mais negativa para as pessoas e para o 
ambiente, dizendo que é para criar emprego, como se em Alcochete não se criasse emprego, fosse 
robotizado, como se os mesmos três mil empregos, no máximo, que um aeroporto secundário desta 
natureza criasse, como é a solução do Montijo, e há estudos e estatísticas europeias que o demonstram 
que nunca foram negados, não fossem criados a menos de quinze quilómetros de distância nos terrenos 
do Campo de Tiro de Alcochete. 
São estes argumentos e são estas questões que se mantêm até hoje, que tem continuado a defender 
sempre que tem essa oportunidade, e que irá continuar a defender enquanto for Presidente da Câmara, 
enquanto for autarca, enquanto for cidadão, porque só tem um compromisso, a defesa dos interesses da 
população deste concelho. Não os vende a troco de nada, não os vende a obediência nenhuma e não é 
cão de fila para quando lhe dizem salta perguntar a que altura. Defende, e foi para isso que foi eleito, os 
interesses das pessoas que aqui habitam, que aqui trabalham, que aqui querem habitar que aqui querem 
viver, que aqui querem criar os seus filhos e que aqui querem poder ir passar um domingo à tarde à sombra 
de uma árvore no parque José Afonso sem terem, de cinco em cinco minutos, um avião a passar a pouco 
mais de cem metros sobre as suas cabeças. São esses os únicos interesses que defende, e há de continuar 
a defendê-los enquanto tiver força e voz. 
 
Colocado o relatório à discussão: 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Disse que não era com inspiração na questão do aeroporto que ia colocar a sua questão, porque já fazia 
intenção de o fazer, e não sabe se também foi feito algum estudo ou se existe algum plano B para a rua 
da Paz, na Moita, quando aquele equipamento do ALDI começar a funcionar, porque lhe parece que 
naquela rua, que já está transformada numa autêntica estrada nacional, onde existem duas escolas e uma 
creche, onde o tráfego é muito intenso, se os camiões tiverem passar por ali, se calhar, vai ser um 
problema. Não sabe se vai ser ou não aquele o percurso dos camiões que saem do ALDI, mas se for o que 
pergunta é se existe algum plano B para minimizar esse problema. 
Sobre uma outra questão que abordou há mais de um ano nesta Assembleia, que se prende com uma via, 
e não sabe, sinceramente, qual é a designação, sabe que é de grande utilidade, sabe que as pessoas a 
utilizam muito, mas não sabe qual é a designação correta para a via de lazer entre a Moita e o Rosário. 
Sabe que a mesma é estimulada pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia da Moita, e é por isso 
que estão lá colocados aparelhos de ginástica, e bem, mas se é uma ciclovia e as bicicletas passam ali 
com excessiva velocidade a um palmo da cabeça das crianças têm razão e as pessoas têm que sair, se é 
uma via pedonal são as bicicletas que têm que ir para a estrada e sair dali e se é uma via partilhada pensa 
que devem ser colocadas sinaléticas no sentido de uma ação dissuasora da velocidade, porque se assiste 
ali, constantemente, a provocações, agressões e atropelamentos, um dos quais com muita gravidade em 
que a vítima foi uma senhora já com uma certa idade que ali ia com a sua família. O próprio costuma andar 
por ali e vê que as bicicletas passam pelas costas das pessoas, a um palmo das cabeças das crianças, 
com grande velocidade, pelo que perguntou qual a designação daquela via, quem é que está bem ali, quem 
é não está bem, e se está previsto fazer alguma coisa no sentido de colocar sinaléticas para que um dia 
não tenham ali um problema mais grave do que aqueles que têm acontecido até agora. 
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Tomou a palavra João Palma do PS 
Disse que, mais uma vez, Infelizmente, ia abordar o tema das pragas de baratas e ratos, que é um 
problema recorrente e nesta altura do ano em crescendo, sendo que têm tido conhecimento de situações 
que se estão a avolumar, pelo que perguntou quais são as medidas de desbaratização e desratização que 
estão a ser tomadas pela autarquia, e pediu que a resposta, desta vez, não fosse, mais uma vez, que está 
a ser feito o que é sempre feito, porque isto é um problema crônico e exige outra capacidade de resposta, 
pelo que não é aceitável que não exista aqui um esforço acrescido. 
Quanto à higiene urbana, e apesar de notarem que tem existido mais intervenção, questionou porque é 
que só vêm melhorias quando insistem para que elas sejam feitas, e até quando é que irão ter esta 
intervenção, se será até ao dia das eleições. 
Por último, relativamente aos ecopontos, onde têm notado falta de desenvolvimento, como é óbvio, 
perguntou quais os esforços que têm sido feitos pela Câmara junto da Amarsul para rever o modelo dos 
ecopontos. 
 
Tomou a palavra Renata Rosa 
Em primeiro lugar, pretendeu elogiar a Câmara Municipal da Moita pelo facto de ter procedido ao corte das 
canas e ervas com meio metro de altura junto à antiga fábrica do Brito, ou seja, junto à ciclovia da Moita 
para o Rosário onde se gastaram cerca de duzentos e cinquenta mil euros num espaço que não tem 
utilização, sendo que esta questão já tinha sido objeto de reparo pela bancada do Partido Socialista nas 
últimas reuniões. 
Salientou ainda que a vala que foi feita encontra-se a uma cota superior à cota da vala de escoamento de 
águas da estrada municipal, logo, esta vala não está a cumprir o objetivo para que foi feita, pelo que 
perguntou se esse espaço é para continuar limpo ou se só o pretendem limpar em época de eleições. 
Por último, disse que também queria saber quando é que as salinas vão estar a funcionar, tendo em conta 
que há dois anos estão ao abandono. 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Começou por dizer que gostaria de referir e valorizar bastante o esforço que os serviços municipais, na sua 
generalidade, fizeram durante este tempo de pandemia, estes tempos difíceis, e referir alguns, em 
particular, porque a sua ação serviu, em muitos casos, para minorar um pouco o isolamento a que todos 
foram sujeitos, o serviço das bibliotecas e o serviço do desporto, que tiveram iniciativas utilizando os meios 
digitais para poderem prestar alguns dos seus serviços à população e muito bem. 
Quis também fazer duas perguntas, uma sobre o centro de recolha oficial de animais, para saber em que 
ponto em que está, porque é algo que, com o fim da associação que geria a Quinta do Mião, faz bastante 
falta ao município, a outra pergunta é sobre um tema já antigo, talvez com mais de quinze anos, e prende-
se com o processo judicial que o município teve que colocar para receber as verbas que lhe são devidas 
pela construção do pavilhão da Escola José Afonso, uma vez que no documento que lhes foi entregue sobre 
os processos judiciais pendentes é dito que já há decisão, mas que continuam à espera que o governo 
compra a sua parte, e daí a sua questão. 
 
Tomou a palavra Humberto Rosa do PS 
Lamentavelmente, todos verificam no dia-a-dia que as estradas municipais e as ruas do concelho se 
encontram esburacadas, sem merecerem a atenção da autarquia, pelo que agradecia que os informassem 
se o alcatroamento das ruas ainda vai ver a luz do dia antes das eleições, o que não deverá ser um grande 
problema porque o senhor Presidente vai ter dificuldade em conseguir ganhar mais uma vez, 
Lembrou que o Partido Socialista aprovou um empréstimo que tem por finalidade financiar as obras de 
reparação de arruamentos e estradas, e partindo do princípio que os responsáveis andam distraídos com 
outros problemas, sugeriu que observassem o trabalho realizado nas autarquias vizinhas, incluindo a de 
Palmela, que até é da CDU, porque, efetivamente, o concelho está bastante atrasado em relação aos 
concelhos que estão à volta. 
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Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Em 2012 foi lançado o Programa Municipal de Percursos Pedonais e Cicláveis, um programa abrangente, 
um programa ambicioso, tão abrangente, que chegava de uma forma prioritária aos limites do concelho, 
em várias frentes do concelho. e era ambicioso porque também propunha passar de dezasseis quilómetros 
para cem quilómetros. O programa também tinha um sistema de bicicletas municipais de uso partilhado, 
tinha a aquisição de bicicletas e capacetes a juntar à frota automóvel para utilização pelos funcionários 
da Câmara Municipal, bem como cursos de aprendizagem e condução de bicicletas para os funcionários 
e também estava prevista existência de cem parques de estacionamento para bicicletas, sendo que esses 
parques até tinham um ciclo-abrigo, uma estrutura em aço galvanizado que os municípios podiam abrir 
com um cartão magnético para tirar e também para guardar sua bicicleta. 
Porque passados nove anos, nada disto foi feito, perguntou quantos parques de estacionamento para 
bicicletas existem, neste momento, no concelho, dos cem quilómetros previstos quantos quilómetros 
existem no concelho, e para quando a criação dos ciclo-abrigos. Já passaram nove anos e está tudo no 
papel. Mais uma vez, em véspera de eleições, lançam este programa, cujo objetivo era claro, era para as 
eleições de 2013 e, neste momento, não veem nada. Era prioritária a construção de algumas ciclovias e 
percursos pedonais como, por exemplo, no Vale da Amoreira, na avenida 1º de Maio, que só agora vai 
começar, passados nove anos, mais de dois mandatos, é que vão cumprir. Ou por exemplo Sarilhos-
Rosário, Sarilhos–Chão Duro pela via dos TST, Moita–Barra Cheia até ao limite do concelho do Barreiro, 
Moita–Cabeço Verde passando pelas Arroteias, Moita–Penteado até ao limite do concelho, Quinta da Fonte 
da Prata–Alhos Vedros até à estação, ou a rua da estação dos comboios que também ia ter uma ciclovia 
um percurso pedonal. Tudo isto ia ter ciclovias e percursos pedonais e nada disto está feito, daí que 
questione o que é feito desse programa. 
 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Mais uma vez, pediu que o deixassem brincar um bocadinho para dizer que, por altura das eleições, há de 
haver menos baratas porque estarão em outubro e as pragas urbanas, as das baratas e outras, acontecem 
muito no verão devido ao clima, não é um fenómeno exclusivo da Moita, porque há dois anos tiveram que 
interromper a Assembleia da República porque caíram baratas do teto, e uma vez que até há aqui 
responsáveis pediu que tivessem alguma atenção com a casa da democracia para que isso nunca mais 
volte a acontecer, se bem que pode acontecer, 
Duas coisas que para si são, realmente, importantes, primeiro, saudar a Câmara Municipal da Moita e as 
juntas de freguesia pelo apoio que têm dado ao movimento associativo popular durante a pandemia, apoio 
esse que é quase único, porque o governo se demitiu de apoiar. Estão aqui no Ginásio, e esta casa onde 
estão e que todos saúdam, tem muitas dificuldades e recebeu zero do apoio que devia receber do governo, 
porque o movimento associativo popular é tratado como uma empresa e não é. O movimento associativo 
popular deve ser tratado como tal e não como um escape para fazer aquilo que o governo não consegue 
fazer por questões constitucionais, e aqui, mais uma vez, as autarquias mostram como se faz. Segundo, 
dar os parabéns ao município da Moita e ao movimento associativo pelas excelentes comemorações do 
25 de Abril este ano. Quem esteve presente, e uma vez que gostam muito de se comparar com outros 
concelhos, e houve concelhos ao lado que nem sequer comemoraram e abandonando o movimento 
associativo os autarcas não apareceram, sabe que estavam lá com o movimento associativo ao lado, 
sempre, todos os dias, não é quando há eleições como alguns gostam de falar. 
Depois, porque registou que todas as intervenções do Partido Socialista referiram as eleições, não sabe 
se será alguma obsessão ou medo de alguma coisa, mas já deviam estar habituados porque há sempre 
muito entusiasmo e depois o final é sempre o mesmo, é como quando se joga com a Alemanha. Aconselhou 
a que tivessem calma, respirassem fundo, as coisas são como são, hão de continuar cá todos, uns 
sentados numas cadeiras, outros noutras. É a democracia e o povo escolhe, e quando o povo escolhe, 
escolhe bem, apesar de alguns não gostarem. 
Sobre a avenida 1º de Maio, acha que, na Baixa da Banheira, um eleito do Partido Socialista ter a coragem 
de dizer aquilo que foi dito pelo senhor Pedro Mateus, é pensar que a malta sofre de amnésia coletiva, 
mas vai contar outra vez, já pela décima vez, e com todo o gosto, e afirmou que se o desmentissem se 
demitia já amanhã, e recordou que por volta de 2005, 2006, 2007, não tem bem a certeza, foi assinado 
um acordo entre a autarquia, o governo e o Clube União Banheirense O Chinquilho, de financiamento, com 
contrapartidas e comparticipações para o município, que previa uma série de investimentos no valor de 
trinta e três milhões de euros, um dos quais contemplava a avenida 1º de Maio. e não foi feito por 
incumprimento do governo. Quem anda nessa estrada, há anos, sabe que estava lá um outdoor da Câmara 
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a dizer “obra adiada por incumprimento do governo”, por isso a obra não foi feita, ainda que não seja a 
mesma obra, porque o governo não cumpriu, e mais uma vez. Vir aqui dizer que estava no outro mandato, 
ou que estava neste mandado, quando o que deviam era pedir desculpa aos banheirenses por terem 
adiado uma obra uma série de anos, e não foi a única, porque com o centro de saúde foi igual. 
Deviam pedir desculpa e dizer “desculpem lá, o nosso partido entendeu que o compromisso era para 
rasgar”, e relembrou que quem assinou o protocolo com a Câmara para a Operação de Revitalização da 
Vila da Baixa da Banheira, onde inclusive constava o pavilhão que o Partido Socialista, permanentemente, 
pergunta à Câmara porque é que não está feito, quando devia perguntar ao governo porque é que não 
enviou o dinheiro que acordou, foi José Sócrates, Pina Moura e Elisa Ferreira. Não veio o dinheiro. Vieram 
dez milhões de euros, as coisas estão no terreno, mas não veio o dinheiro. Houve o rasgar do compromisso 
por parte do governo com o concelho da Moita e, em especial, com os banheirenses e com as pessoas que 
moram no Vale da Amoreira, portanto, não venham pedir contas daquilo que não fizeram, assumam a sua 
responsabilidade. Nunca viu aqui uma intervenção de um eleito do Partido Socialista a dizer “o governo 
acordou e não cumpriu”, porque acontece e o próprio, se não cumprir, pede desculpa e assume a 
responsabilidade, não vai é acusar os outros de não fazer, pelo que sobre a avenida 1º de Maio estão 
conversados. E mais, dizer que não se cumpre o plano de ciclovias quando está projetada uma ciclovia 
ligada a modos de mobilidade suave como deve ser naquela avenida que agora está a ser feita, é brincar, 
porque até liga o Barreiro a Alhos Vedros. É brincar com isto, para não falar de outras coisas que devia 
falar, mas já vai longo o tempo. Se não foi feita antes uma intervenção naquela avenida é por 
responsabilidade do governo, que era um governo do Partido Socialista e que não cumpriu, e podia referir 
as obras todas, mas não vale a pena. 
Porque falaram no aeroporto, e sobre uma coisa que referiu, mas muito ao de leve, e que é ainda mais 
grave, disse que o governo teve a coragem de apontar como solução aeroportuária para o país o Montijo 
mais a Portela, ou seja, o Montijo aeroporto principal, a Portela aeroporto secundário, o que foi criticado 
por especialistas, e isto implica que no concelho da Moita, e não sabe se já viram o desenho ou se já se 
preocuparam com isto, terão duas pistas marteladas, e diz marteladas porque aquilo não dá para fazer, 
uma pista a sobrevoar a Moita e Alhos Vedros e uma pista a sobrevoar a Baixa da Banheira, só falta pôr 
aqui uma central nuclear no Parque Zeca Afonso e, se calhar, um aterro de resíduos perigosos para ficar 
perto da central nuclear, por exemplo, nos Brejos da Moita, pelo que perguntou o que é que o PS queria 
para o concelho e qual era o papel do PS aqui porque o próprio sentiu vergonha, por se sentir atingindo 
várias vezes, e vai dizê-lo aqui porque é o sítio certo, por exemplo, quando ouviu as declarações do 
Presidente da Câmara do Montijo que não consegue, tal como o Primeiro-ministro, justificar porque é que 
mudou de opinião em relação ao aeroporto. 
Recordou que o Primeiro-ministro dizia que o aeroporto de Lisboa era um perigo para a população, 
exatamente, o mesmo que o Presidente da Câmara dizia para a população Montijo, e quando lhe 
perguntaram porque é que agora defende o Montijo, quando defendia Alcochete e dizia que era mau para 
a população, ele respondeu que foi porque o país mudou, e quando questionado sobre qual país, 
respondeu Portugal. O jornalista Sousa Pereira que fez a entrevista ao Presidente Carlos Humberto, na 
altura, escreveu hoje um artigo a “pôr o guizo ao gato” e a atacar os eleitos do Partido Socialista na 
Assembleia Municipal do Barreiro dizendo, exatamente, aquilo que o Carlos Humberto tinha dito, que não 
vai dizer, mas aconselhava a deputada Eurídice Pereira a ler o artigo do entrevistador ao Carlos Humberto, 
que não disse nada daquilo que o PS dizia, e já agora podia perguntar ao Primeiro-ministro porque é que 
mudou de opinião, ou ao seu camarada Nuno Canta, ainda que ele não consiga explicar, porque ele diz 
que Portugal mudou de opinião e é mentira. 
Para terminar, recordou que na consulta pública da avaliação de impacto ambiental 98% das participações 
foram contra, não foi 50%, foram 98%. Até nas consultas marteladas pelos jornais, alguns de influências 
socialistas, aqui da região, perderam as consultas todas, não ganharam uma, portanto, era bom que 
olhassem para esta hipótese Montijo mais Portela, porque Montijo mais Portela não prejudica só a Baixa 
da Banheira, tem a pista apontada para a Moita e para Alhos Vedros, e também gostaria de ver se vão 
sugerir substituir o parque da Moita ou a Marginal da Moita por outro lugar qualquer, pelo que devem estar 
muito atentos a isso. 
Concluindo, pediu ao Presidente da Câmara, em nome da Assembleia, porque também faz parte, que esta 
história do Montijo mais Portela, duas pistas, uma delas a atacar o setor oriental do concelho da Moita, 
que não é muito grande, como há pouco diziam, são só cem quilómetros, portanto, a afetação é em quase 
80% do território do concelho da Moita, em que ninguém vai ter sossego, fosse bem esclarecida. 
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Tomou a palavra Eduardo Teixeira da CDU 
Prescindiu do uso da palavra. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para prestar os 
esclarecimentos solicitados. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Tentando ser sucinto e rápido, atendendo à hora, pela ordem das questões colocadas, disse que sobre a 
rua da Paz a grande alternativa ao trânsito e à retirada de trânsito do centro, do atravessamento e de 
resolução de alguns nós, que permitirá depois outro tipo de soluções, é aquela que acabou por ser 
conhecida como CREM – Circular Regional Externa da Moita, cujo canal está reservado no PDM desde 
sempre. Sabe que há aqui muita gente que não gosta do PDM, mas a CREM está lá apontada e seria uma 
infraestrutura muito importante sendo que até está, parcialmente, coincidente com aquilo que está 
planeado no Plano Rodoviário Nacional, que é um daqueles planos que depois têm pouca ou nenhuma 
concretização, mas está lá como prolongamento da travessia Seixal–Barreiro e não resolvendo 
diretamente o problema da rua da Paz, nem o problema do interior das vilas, permitia que a partir dela, 
face ao traçado que tem, se fizessem depois outras ligações ao interior, designadamente, àquela zona da 
Fonte da Prata, sem passar pela vila da Moita. Essa é a grande solução, mas vão ver a evolução que as 
coisas terão, porque estão sempre a evoluir e as infraestruturas também vão crescendo à medida das 
possibilidades e das capacidades, portanto, é um processo sempre inacabado. 
Sobre a via que liga a Moita ao Rosário disse que é uma via mista, uma via pedonal e ciclável como, aliás, 
é característico da maior parte destas vias em todo o lado, e crê que também lá está a sinalização de 
trânsito pedonal, se não estiver têm que colocar, neste momento, não tem a certeza, mas acha que podem 
e devem, de facto, reforçar a sinalização, sobretudo dirigida aos ciclistas para que acautelem a sua 
velocidade e o seu trajeto, uma vez que, de facto, aquela é, e foi desde sempre, uma via mista, até mais 
utilizada pedonalmente do que por bicicletas, portanto, é uma questão que, seguramente, irão 
acompanhar. 
Depois aproveitou a oportunidade para dar duas notícias que crê que são absolutamente novas, uma delas 
que existe, há mais de um ano, uma pandemia em Portugal, e não sabe se já sabiam, e a outra é que na 
época do início do tempo quente existem pragas, baratas, as ervas crescem, e também não sabe se já 
sabiam ou se já tinham ouvido, mas quis aproveitar para dar estas notícias. A pandemia não significou 
apenas que os outros fossem para casa, e também alguns dos presentes, significou que os trabalhadores 
da Câmara também foram. Não sabe se deram por isso, mas os trabalhadores da Câmara também estão 
sujeitos a apanhar o Covid, pelo que foi preciso tomar medidas de precaução e têm tido horários reduzidos 
desde há um ano, têm tido equipas a trabalhar em espelho, o que significa, em linguagem de todos os 
dias, que metade está a trabalhar, metade está parado, significa teletrabalho, significa uma série de 
constrangimentos, para além de terem que dedicar atenção, apesar desta redução, e deslocar 
trabalhadores para funções novas face à situação de pandemia, portanto, quando alguém finge seriedade 
ao analisar a situação do concelho, neste ou em qualquer outro, em abril de 2021, e pura e simplesmente 
omite a realidade de estarem há um ano a viver em pandemia, estarem há um ano a viver com dificuldades 
acrescidas, e muito acrescidas, está a procurar levar as pessoas ao engano. É a única explicação, não há 
outra, é só isso, é levar as pessoas ao engano ou, eventualmente, enganarem-se a si próprios se for caso 
disso. 
Em cima de todas as dificuldades que existem, e existem períodos, e daí lhes ter dado a notícia, em que 
todos os anos, nesta altura, em toda a europa ocidental, pelo menos, não sabe se o resto do mundo 
também, as ervas crescem na primavera com a vinda do sol, e as pragas urbanas vêm à superfície em 
toda a europa ocidental, e aquilo que se faz em toda a europa ocidental, em qualquer cidade, em qualquer 
sítio, em qualquer concelho do nosso país, é proceder, nesta altura, há desbaratização, há desratização e 
ao corte de ervas, e faz-se nesta altura porque se cortarem ervas em janeiro estão a cortá-las outra vez 
em abril, porque elas crescem com o início do tempo quente, porque se aplicassem produtos para as 
baratas em janeiro, no inverno, não fazia efeito nenhum porque tem que ser nesta altura, porque se 
aplicassem herbicidas para as ervas quando está a chover não fazia efeito nenhum, portanto, as coisas 
fazem-se na época que têm que se fazer e fazem-se quando a erva já cresceu, porque quando não existe 
e ainda não cresceu, ainda não saiu da terra, não se corta, só se corta quando começa a crescer e depois, 
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como é evidente, e isto prende-se com a questão das dificuldades e das limitações que têm, as ervas 
crescem em simultâneo nos cinquenta quilómetros quadrados do concelho e não têm pessoal, nem nunca 
irão ter, para cortar em simultâneo erva em cinquenta quilómetros quadrados. Nunca irão ter. Há sempre 
um sítio que é cortado hoje, outro que é cortado amanhã, outro que é cortado para a semana e outro que 
é cortado para o mês que vem. Haverá sempre isso, aqui ou em Freixo de Espada à Cinta, mas que é 
cortado é, que está a ser cortado está, que está a ser feita a desbaratização está, portanto, tudo o resto, 
é campanha eleitoral. Isto é trabalho, a conversa é campanha eleitoral, porque é uma conversa que nega 
a realidade. Apresentar propostas e fazer críticas sim, mas quando se nega a realidade é demagogia da 
mais rasteira. 
Quanto à questão dos ecopontos, disse que fazem um esforço junto da Amarsul, como fazem as outras 
oito câmaras da região, aqui não há diferenças porque os problemas são iguais, mas a Amarsul, desde a 
sua criação, é um sistema multimunicipal, ou seja, que retirou aos municípios o controle efetivo sobre a 
operação, uma vez que detinha, desde sempre, 51% do capital, portanto, a maioria do conselho de 
administração, propriedade do capital da EGF, embora fosse uma empresa pública não era dos municípios, 
e a partir da sua criação o que houve foi uma estatização de funções que até aí eram exclusivamente 
municipais, quer no tratamento de resíduos, quer no tratamento de efluentes e, nalgumas zonas do país, 
também no fornecimento de água, e isso significou, desde logo, a entropia desse controle não ser dos 
municípios e tudo ser filtrado por uma direção que deixou de ser a dos municípios. Mas isto tudo agravou-
se de forma muito significativa a partir do processo de privatização da EGF, que foi mais uma daquelas 
que foram negociadas com a troika e com o governo do PS, e que foi aplicada pelo governo do PSD que 
privatizou e, mais uma vez, apesar de tudo o que se diz, na altura, aconteceu aquilo que é já parte da 
história de Portugal, porque se repete sempre, é que um dos dois partidos que está no bloco central e que 
está na oposição crítica aquilo que o partido que está no governo faz, mas depois quando vai para o 
governo aquilo que, efetivamente, reverte é quase nada ou nada mesmo. 
E aqui, no caso das privatizações, isso tem sido uma regra absoluta, nunca houve uma privatização 
revertida no nosso país, apesar das críticas que fizeram à privatização da ANA ou à privatização da EGF, o 
que é certo é que ela continua, a empresa continua na mão de um privado, e se antes o controlo era dos 
municípios e havia já algumas dificuldades de entendimento, a partir de agora essas dificuldades 
acresceram significativamente. O facto dos municípios, de acordo com o contrato da sociedade, terem 
uma parte do capital e terem dois representantes no conselho de administração, neste momento, são três 
em sete, e isso significa que não decidem, porque o presidente executivo é designado pela EGF, portanto, 
é um representante da empresa privada que detém a maioria do capital. 
Em concreto, isto quer dizer que, apesar de todos os municípios apresentaram preocupações, de 
reclamarem a qualidade do serviço, em muitos momentos, por falhas grandes que existem, de reclamarem 
mais investimentos, designadamente mais e melhores equipamentos, mais e melhores circuitos de 
recolha, e ainda que reconheça, porque acha que é justo e porque é verdade, que houve alguma evolução, 
apesar de tudo, algumas coisas até melhoraram um pouco face a um período muito mau que foi o período 
da instalação dos novos sistemas de contentores, há coisas que estabilizaram, mas ainda estão longe 
daquilo que deve ser a qualidade do serviço nesta matéria, e continuam a dizer isso, mas a voz dos 
municípios chega até onde chega. Importa perceber que ali são clientes forçados do sistema, é obrigação 
legal os municípios ali colocarem os resíduos, portanto, são clientes forçados e ali não há sequer a hipótese 
de ameaçarem que se o serviço não for bom mudam para outro, não é possível. 
Depois, convidou todos a darem um passeio na ciclovia Moita–Gaio para verem a salina, porque a salina 
tem tido trabalho, ainda no período do final do verão do ano passado foram refeitas todas as delimitações, 
foi tudo cuidado, tratado, porque aquilo se estava a degradar, e também aqui não se produz sal em 
dezembro. Não se trabalha em salinas em dezembro, nem em janeiro, nem sequer em fevereiro, nem 
sequer em março, portanto, se alguém quer ver lá homens a fazer sal agora não vê, não vê mesmo, mas 
se passar lá em agosto é provável que veja lá alguém e que veja lá o sal, é a natureza, mas também, tanto 
quanto sabe, nem mesmo no Montijo ou no Samouco se produz sal em janeiro, apesar de serem 
governados por outro partido. 
Sobre o centro de recolha de animais, disse que o projeto está em execução e que o objetivo é construir o 
centro este ano e é, designadamente, o compromisso que também têm com a Câmara do Barreiro face à 
cessação da associação que tinham para a gestão da Quinta do Mião. Tinham uma previsão de encargos 
orçamentada e a dificuldade agora está em meter o projeto dentro do custo, pelo que estão a acertar o 
projeto, a afinar e, sobretudo, porque acham que é esse o caminho que terão que fazer, a fasear a 
construção na perspetiva de fazerem, rapidamente, uma primeira fase que dê a resposta necessária no 
imediato para as suas funções, o alojamento dos animais e os seus cuidados, e com a perspetiva depois 
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de uma construção que se amplie, já com encargos financeiros noutro ano, para permitir que isto avance 
rapidamente. 
No que concerne à situação das verbas, de facto, a decisão do Tribunal foi favorável para o município, 
depois de um processo que durou muito tempo, relativamente à reclamação, face ao ministério da 
Educação, de verbas respeitantes à construção do pavilhão da Escola José Afonso. o ministério pagou a 
parte de faturação direta. mas não pagou e não considerou a questão dos juros de mora aplicados. 
Reclamaram outra vez e a decisão foi-lhe favorável, mas segundo a informação que tem essa verba ainda 
não foi recebida. 
Relativamente ao alcatroamento, e sabe que a informação municipal não chega a todos os que precisa de 
chegar e que queriam que chegasse, mas têm feito a divulgação e divulgaram quando o concurso foi feito, 
e divulgaram, designadamente, também agora nesta última fase. O visto do Tribunal de Contas para este 
processo das repavimentações foi obtido já em março, a obra está para se iniciar. depois de um processo 
da apresentação da programação por parte das empresas, porque aquilo são lotes, não é uma empresa 
única, mas está tudo encaminhado para que, rapidamente, estas intervenções comecem no terreno, e o 
tempo aqui foi o que tinha que ser. 
Recordando outra vez coisas que já aqui foram ditas e explicadas, disse que o município da Moita tinha, 
até ao ano passado, um encargo de uma dívida de longo prazo que vem dos processos do início da década 
de 2000, do quadro comunitário da altura, inclusive também desta operação de revitalização que o 
Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira já referiu, e depois do plano 
de saneamento financeiro a que tiveram que recorrer e que, com total transparência e com coragem, 
assumiram que tinham um problema que não estavam a conseguir ultrapassar e recorreram a um plano 
de saneamento financeiro que, pelas condições que a lei define para aquele empréstimo, tem encargos 
mais difíceis de cumprir, porque o limite do prazo para uma operação daquelas, definida na lei de finanças 
locais da altura, era doze anos, enquanto os empréstimos, normalmente, para as operações financeiras 
são feitos a vinte, o que quer dizer que concentra depois o serviço da dívida, e tiveram de 2008 até 2020 
um serviço da dívida anual de cerca de dois milhões e meio de euros, que cumpriram religiosamente, 
apesar das catástrofes que foram anunciadas em períodos eleitorais anteriores. Foram anunciadas 
catástrofes, e que era a bancarrota, só faltava cair o céu. Afinal o céu não caiu, pagaram a dívida e estão 
cá e nunca deixaram de fazer aquilo que tinham que fazer. Mas, ter esta dívida, significa que a 
disponibilidade, quer para novas operações financeiras, quer uma disponibilidade concreta, orçamental, 
de tesouraria, em cada ano para fazer face a determinadas ações e obras era reduzida, e para recorrer a 
empréstimos então era quase existente, só no fim do período é que se tornou outra vez possível. Isso quer 
dizer que uma operação como esta, de repavimentações, ou a construção da piscina da Moita, duas 
operações feitas com recurso a financiamento bancário, só podiam ser feitas agora, há quatro anos atrás 
não tinham condições objetivas, reais, de gestão, porque não podiam contrair empréstimos, tinham uma 
limitação porque ainda tinham o serviço da dívida que estavam a cumprir e não tinham disponibilidade, 
portanto, só podem ser feitas agora, e começaram a ser trabalhadas e preparadas quando foi possível, e 
foi possível em 2018, que foi quando, concretamente, tomaram as duas decisões, de avançar e fazer a 
operação, e estão a avançar e está a acontecer. 
Mas isto não são operações, aliás, como em nenhum investimento de alguma dimensão, que se decida 
hoje para se fazer daqui por seis meses, é impossível. Objetivamente. é impossível porque é preciso fazer 
projetos, fazer o processo concursal, obter vistos e tudo mais, e é impossível porque as coisas demoram o 
seu tempo. O facto de terem uma operação financeira associada significa que demoram mais tempo, 
porque primeiro tem que se fazer o procedimento relativo à operação financeira, ou seja, o processo de 
concurso com as entidades bancárias e o processo de obtenção do visto do Tribunal de Contas desse 
procedimento, porque só depois é que se pode avançar para o outro, portanto, isto significa que é agora, 
em 2021, que as obras estão no terreno. Os partidos da oposição que os desculpem, mas há uma coisa 
que não farão, ainda que saiba que gostariam muito que fosse assim, mas é a sua má vontade, porque 
não fecham em ano de eleições, não fecham, vá-se lá saber porquê, não fecham em ano de eleições. Em 
ano de eleições fazem investimentos igual aos outros anos, fazem as mesmas ações que fazem os outros 
anos, cortam as ervas como em qualquer outro ano. Ano de eleições é ano de mandato, aliás, todos são 
eleitos para quatro anos de mandato, e ninguém aqui imagina no último ano do mandato ir para casa. São 
eleitos para quatro anos e é quatro anos que fazem, portanto, estar a fazer obras em 2021 é, exatamente, 
o mesmo que estar a fazer obras em 2020 ou em 2019, é um ano do mandato para o qual foram eleitos. 
É um ano do mandato para qual foram eleitos, e como disse, estão a começar e estão a ir para o terreno 
nos próximos dias. 
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Sobre a intervenção do senhor Pedro Mateus, feita com um discurso muito bem elaborado, mas que não 
referiu o prazo para a sua implementação, porque não está lá em lado nenhum. Aquilo é um plano 
estratégico e, como plano estratégico que é, e tem quase a certeza que isso é referido ao longo do seu 
texto, é uma implementação prolongada no tempo que irá acompanhar as iniciativas, até de 
desenvolvimento urbano, de crescimento urbano, e não diz em lado nenhum, aliás, até seria perfeitamente 
estúpido afirmar Isso, que é para fazer no prazo de um ano ou de dois, evidentemente, e por isso há pouco 
falou do Plano Rodoviário Nacional, que é um plano estratégico de crescimento das rodovias nacionais e 
nenhum governo assumiu que aquilo era para fazer num ano, ou dois, ou três, ou quatro. É, exatamente, 
a mesma coisa. São planos estratégicos e como planos estratégicos que são têm o seu desenvolvimento. 
Pediu que também o deixasse dar-lhe a notícia, caso ainda não se tenha apercebido, que quase todos os 
anos, e em 2020, por exemplo, não houve, mas em vários anos anteriores tem havido crescimento das 
ciclovias no concelho. Quase todos os anos têm crescido, continuam a crescer e irão continuar como se vê 
agora porque estão mais obras no terreno onde vai haver ciclovias. O plano está a ser implementado, 
evidentemente, está a ser implementado, e se tudo aquilo que lá está pensado e idealizado está feito, não, 
longe disso, muito longe disso, mas todos os anos avançam e, se calhar, quem sabe, vai fazer essa 
proposta aos serviços para pensarem nisso, e porem o primeiro abrigo para bicicletas ao pé do quartel da 
GNR, do novo, quando o governo o fizer fazem o abrigo. 
Sobre a operação da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, aquilo que já foi dito pelo Presidente da União 
é, de facto, assim. Aquela operação não se concretizou, ficou a um terço daquilo que foi inicialmente 
contratualizado, e não foi por responsabilidade da Câmara e, no caso concreto da avenida 1º de Maio, com 
uma nuance, porque noutros casos, noutros investimentos, no máximo tinham projeto como é o caso do 
pavilhão, mas naquele caso estava o concurso feito, a obra estava adjudicada, estava para começar e 
depois receberam a informação que, devido às dificuldades, devido ao controlo orçamental, ou lá qual foi 
o argumento na altura, a operação não era mais financiada, portanto, cessou e o concurso teve que ser 
cancelado e só agora é que voltou a haver oportunidade para avançar. 
Quis ainda fazer uma muito breve referência em relação à questão do aeroporto que não disse há pouco, 
sobre a história da avaliação ambiental estratégica, porque só quem diz que não é necessária é o mesmo 
o governo e a ANA, porque todos os outros dizem, incluindo a união europeia, que é necessária uma 
avaliação ambiental estratégica para construir uma infraestrutura aeroportuária, e tanto é essa a 
consideração que se faz no país que foi isso que foi feito em 2008, quando foi contratado ao LNEC a 
avaliação ambiental estratégica que veio a propor, e depois a ser aprovada, a opção Campo de Tiro de 
Alcochete. O que é de estranhar e absolutamente criticável, é que em relação à opção da base aérea do 
Montijo não tenha havido qualquer tipo de estudo prévio que justifique porque é que escolheram aquele e 
não outro, a não ser os argumentos da ANA, que são puramente económicos, que fala de aviões, fala de 
passageiros, fala de turistas, só não fala de quem aqui mora. Essa parte é que eles não falam, do resto 
falam de tudo. Naturalmente, como também sabem, houve uma participação à união europeia por parte 
de um conjunto de associações ambientalistas em Portugal reclamando por não ter sido feita uma 
avaliação ambiental estratégica para a decisão de construção na base aérea e é por isso que, quando se 
afirma que não é necessária, diz que essa não é a opinião predominante na sociedade, que é aquilo que 
agora está a ser proposto fazer-se, finalmente, por pressão da Assembleia da República e por incapacidade 
de fazer impor a outra solução que tem aspetos absolutamente inaceitáveis. 
Uma avaliação ambiental estratégica não pode, nem deve, partir de uma limitação de opções à partida e 
só estudar aquela quando, ainda por cima, as opções, fingindo que são três, na verdade são apenas duas, 
ou é a localização no Montijo, ou é a localização em Alcochete, porque para o Montijo foi “tirado um coelho 
da cartola”, por se tratar de uma opção que nunca tinha sequer sido equacionada, e daí ter sido “tirar um 
coelho da cartola” e que é manifestamente impossível para quem conhece, para quem conhece e para 
quem não se deixa “comer por parvo” com afirmações, como o próprio já ouviu, a dizer “não, não, a base 
aérea do Montijo tem mais área que a Portela”, e até podia ter três vezes mais, a questão não é a área 
total que tem, a questão é a configuração do terreno. Do que é que serve ter a área se não conseguem lá 
pôr pistas e não querem utilizar a pista mais comprida, que é a pista este-oeste, para poderem utilizar a 
Portela ao mesmo tempo e ter as duas pistas paralelas, e aí é que reside a questão. 
Por último, disse que gostava, gostava mesmo, tem essa curiosidade, de ouvir o seu querido colega o 
senhor Presidente do Montijo, e não diz isto a brincar, conhece-o há muitos anos, começaram como 
vereadores ao mesmo tempo, começaram como presidentes ao mesmo tempo, têm um percurso 
absolutamente paralelo e falam frequentemente, mas gostava de o ouvir pronunciar-se da forma como se 
pronuncia se fosse a tal pista este-oeste a ser utilizada e os aviões, em vez de passarem por cima do 
concelho da Moita, passassem por cima da cidade do Montijo. Gostava de o ouvir nessa altura, porque 
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aquilo chama-se aeroporto do Montijo, mas toca no Montijo só mesmo nos dois quilómetros da pista, o 
resto do trajeto todo é feito sobre a Moita, sobre o concelho da Moita, aí é que bate o ponto e isso é que 
depois torna fácil fazer discursos como aqueles que eles fazem. 
 
Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Mónica Ribeiro (em exercício) 
Terminada a ordem do dia, agradeceu à direção do Ginásio Atlético Clube por ter permitido a realização 
desta Assembleia Municipal. 
Em seguida, 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. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com vinte e sete votos a favor, sendo quinze da CDU, oito do PS, um do BE, um do PSD, um do CDS, um 
independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, era uma hora e zero minutos do dia um de maio 
de 2021. 
 
 
 

A Presidente 
 
 
 

O 1º Secretário 
 
 
 

A 2ª Secretária 
 
 

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


