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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0004/XII/2021 

Sessão Ordinária de 08/09/2021 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, no salão da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
 

1º - Ata nº03.21 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.06.2021; 
2.º  Adesão do Município da Moita à Associação para os “Materiais Avançados” – Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação, associação de pessoas colectivas, sem fins lucrativos; 
3º - Apreciação da Atividade Municipal. 

 
 

Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
- Miguel Ângelo Roberto dos Santos Jorge foi substituído por Telma Isabel Rodrigues da Silva 
- Miguel Carlos Póvoas Santos foi substituído por João Fernando da Silva Soeiro 
- Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Renata Isabel Rêgo Rosa 

- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
- 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 Manuel Nunes Marques, Telma Isabel 
Rodrigues Silva, Francisco Jorge Santos Oliveira e Carmen Sofia Pereira Lima. 
 

 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Joaquim 
Inácio Raminhos Cabaça, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Filomena Maria da Silva Magalhães Ventura 
e Luís Fernando Vaz do Nascimento. 
 
 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

 
Não houve intervenção do público presente. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 
 
 

Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Referiu que na última sessão da Assembleia Municipal ficou com algo por dizer, mas não pôde porque já 
estavam esgotadas as inscrições para o tema em debate, e uma vez que não tinha sido ferida a sua honra 
não pôde invocar a defesa da mesma. Por isso, acha que é seu dever esclarecer que, quando debateram 
o tema do movimento associativo, disse, com toda a naturalidade, no contexto do tema em questão, que 
tem 37 anos de dirigente associativo em três associações diferentes no concelho da Moita e acha curioso 
que em seguida tenha havido uma intervenção, se não estiver em erro, da mesma pessoa que tinha 
apresentado a moção, em que disse que não gostava muito e que achava que não tinha que vir para aqui 
dizer qual é a sua vida pessoal e a quantas associações é que pertenceu ou presidiu, e isto foi na sequência 
da sua intervenção. 
Apenas quis lembrar, muito brevemente, que essa pessoa foi a mesma que há um ano atrás, numa sessão 
da Assembleia Municipal no Fórum, falou do avô que foi preso e do outro avô, que era comunista, mas 
esse não foi preso, o outro é que foi, disse que era professor e ainda que tinha uma micro, micro, micro, 
micro empresa com a esposa e que essa empresa era sediada no Concelho da Moita. Compreende que se 
tenha esquecido daquilo que disse há um ano, o tempo passou, mas quis deixar aqui este registo. 
Também acha que deve dizer que, em 1997, não andava nisto, portanto, naturalmente, não tinha 
conhecimento de qual o negócio que foi feito com Amarsul, assim como com a constituição da Limarsul, o 
que é muito natural, mas ouvir o Sr. Presidente da Câmara dizer que quem não sabe como é que isso foi 
ou o que isso é “anda aqui a apanhar bonés”, não aceita não “anda aqui a apanhar bonés.” Anda aqui a 
chatear se tiver que chatear, anda aqui a incomodar se tiver que incomodar, mas sempre em defesa dos 
interesses das pessoas que os elegeram e também daqueles que fizeram outras escolhas. 
Também podia dizer que conhece situações, e não sabe se o Sr. Presidente da Câmara as conhece ou não, 
mas se as conhece devia resolver como, por exemplo, o trânsito caótico na Moita que, em alguns aspetos, 
até é de fácil resolução. Não compreende, por exemplo, e já disse isto, quando falhou aquela obra que 
desviava o trânsito da famosa eclusa, que não percebe porque é que não há uma saída para o trânsito 
que vem de norte e depois vai para norte para a Baixa da Banheira Alhos Vedros, entre o lar e a caldeira.  

Não percebe como é que ainda hoje as pessoas que vêm a horas tardias da estação da Moita, 
trabalhadores e trabalhadoras, estão completamente desprotegidos e ainda nada foi feito. Ainda nada foi 
feito, e nada foi feito porque não tem nenhum familiar próximo a andar por ali àquelas horas. 
 
Tomou a palavra Luís Morgado do BE 

Interveio em conformidade com a transcrição infra: 
“Em fim de mandato, passados 4 anos, é frequente surgirem frases embevecidas de tolerância a 
caracterizar o decorrido funcionamento dos órgãos autárquicos. Frases do estilo “apesar de tudo, de todas 
as diferenças de opiniões, a democracia funcionou.” 
Por simples análise verifica-se que assim foi, porém, não faltam os exemplos de que a democracia só se 
cumpriu pelas formalidades, só se cumpriu porque o regimento, a lei e a Constituição da República assim 
o obrigou. Senão, vejamos.  
Este mandato, logo de início, foi marcado pelos resultados eleitorais e, deste modo, pelas opções políticas 
e organizacionais da CDU, detentora da maioria, cuja decisão levou à concentração de pelouros em cinco 
vereadores, para espanto de todos, privilegiando a força política menos votada em detrimento dos outros 
vereadores eleitos, onde dois nem pelouro tiveram.  
No decorrer de todo o mandato., e logo após o dia das eleições, a maior parte dos eleitos vencidos iniciaram 
de imediato a sua campanha eleitoral, que faz falta aqui, para 2021, de onde resultou não uma dinâmica 
e resultou a não aprovação pelo PS de todos os planos, orçamentos e quadros de pessoal apresentados 
nestes 4 anos.  
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Também está registada a absurda contradição de na Câmara e nesta Assembleia, mais de 98% das 
propostas a envolver projetos e obras terem sido aprovadas por unanimidade, para a posteriori surgir um 
não menos absurdo cenário e discursos de desdém, denegrindo até a imagem do concelho.  

Estes são exemplos de que a democracia só foi cumprida no plano das formalidades, porque o regimento, 
a lei e a Constituição, assim o obrigam, quando o que, de facto, deveria acontecer fosse o resultado da 
elevação individual e coletiva, garantindo uma participação que, sem desvirtuar o projeto eleito, se 
libertasse, e se liberte, dos condicionalismos e preconceitos gerados pelos resultados eleitorais obtidos.  
Nas autarquias, o valor estrutural da proximidade às populações torna obsoleta a tentação de por tudo, e 
às vezes por nada, se forjem contradições sem proveito. Será assim o cenário, talvez idílico, mas pelo qual 
todos nos devemos esforçar por alcançar, pois só deste modo a participação, os conceitos e as práticas 
democráticas irão muito além do estrito respeito das formalidades legais.  
No decorrer do mandato foram feitas muitas intervenções dos eleitos do Bloco de Esquerda, embora sendo 
três, sobre a reabilitação urbana, já desde 2012, sobre a estratégia para a habitação, os esgotos não 
abrangidos pela rede da ETAR a escoarem para as valas reais desde há nove aos, a taxa social da água, 
desde 2019, cuja automatização ainda não se verificou. Tudo temas que não descobrimos em vésperas 
de eleições. 
Entretanto, também observamos, que há concretização de projetos coincidente com itens e prioridades do 
nosso programa eleitoral de há 4 anos, como é o caso da reabilitação do Palácio dos Condes de Sampayo, 
o cais de Alhos Vedros, a beneficiação continuada do parque escolar, a piscina da Moita e a reabilitação 
da piscina de Alhos Vedros, e a repavimentação de arruamentos e estradas, algumas sem intervenção há 
mais de 20 anos.  
Isto, a par de investimentos privados de monta, num concelho que, desde o encerramento das empresas 
do setor corticeiro, do têxtil, da construção civil e da Petrogal, cujas alternativas nunca foram pensadas, 
cujas alternativas, em décadas, nunca foram preocupação dos partidos alternantes na governança, nem 
sequer tão pouco das suas organizações locais, colocou-nos na situação, hoje, de garantir a unanimidade 
nas aprovações, todas estas aprovações, incluindo os orçamentos, mas com entusiasmo e sem desdém.  
Sinceramente, como é que se consegue repetidamente reprovar contas que englobam os projetos que os 
próprios também aprovaram? Mais grave que a incoerência política que significa é a suspeição que logram 
fazer para. 
Nesta Assembleia, sempre que a maioria CDU, na sua pretensão esmónica a representá-la, excluiu outros 
partidos, nomeadamente o PS, como segunda força política mais votada, os eleitos do BE sempre 
contestaram em palavras e nas votações, tal como em muitas outras situações, em que regras de protocolo 
elementares não foram respeitadas.  
Isto, porque sempre recusámos envolver-nos na anacrónica esgrima PS-CDU, onde o concelho da Moita 
para uns é um inferno e para outros um paraíso.  
Mas, tema pesado e transversal, tem sido a pandemia Covid que aqui, como no país e no mundo tem 
marcado a vida, que nestes 2 anos do mandato tudo condicionou.  

É ainda cedo, e até refutativo, fazer avaliações comparativas sobre as medidas adotadas no combate ao 
flagelo, que ainda não se extinguiu.  
Ainda hoje, entre cientistas, quando se trata de definir medidas de proteção, ou de as abrandar, 
manifestam-se grandes contradições. Logo, não é difícil existirem nas populações opiniões para todos os 
gostos. Seria assim hipócrita e uma hipócrita manipulação fazer qualquer juízo detalhado.  

Neste novo tema, gostamos de como, neste município, os serviços e os trabalhadores se adaptaram e 
responderam ao combate, deixando aqui o nosso reconhecimento, que alargamos ao Sr. Presidente da 
Câmara pelo estilo não teatral e propagandista que se observou em outros concelhos próximos.  
E, nomeadamente, ao vereador da proteção civil, Sr. Luís Chula, que até por vezes suportando 
despropósitos sectários, se manteve com esforço, muito além do meio tempo que lhe fora conferido, 
dirigindo um processo desgastante, mantendo sempre o seu estilo vincado pela tolerância e modéstia que 
se lhe reconhece.  
A todos os envolvidos neste bom ato, a nossa gratidão.  
As eleições são já dia 26. Recordar as de 2017 significa lembrar quase 60% de abstenção, facto que obriga 
a lembrar a população, e em especial os eleitores. e aqui vai um recado até, que a sua participação são a 
expressão mais genuína da vivência democrática, e que nas autarquias locais, trata-se de eleger os 
governantes mais próximos dos cidadãos, alguns que melhor conhecem as suas aspirações e anseios.  
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Por isto, por isto mesmo, lembro-vos que não votar é nem mais nem menos uma falta de estima pela nossa 
terra, pelo local onde se vivo, pelos seus amigos e vizinhos.  
É uma demonstração de desprezo pelo dever que cada um tem em colaborar pelo progresso da sua 
freguesia no seu concelho.  
Não defendemos o voto obrigatório.  
Não defendemos que se vote por arreata.  
Mas quem não vota perde direitos, pois com que moral, com que semblante ou cara poderá vir a protestar, 
a exigir ou a propor o que quer que seja.  

Em democracia., pelo voto, apenas delegam-se poderes, atribuições e tarefas.  
As responsabilidades não se delegam, são todos nós. 
Pois, que ninguém falta no dia do voto.” 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 

Informou que na última reunião da Comissão Permanente de Ambiente, Infraestruturas, Equipamentos 
Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade, na qual participou o Sr. Presidente da Câmara, foram abordadas as 
questões da remoção do amianto nas escolas do concelho, o andamento do plano de repavimentações, 
as descargas de esgotos em Alhos Vedros e na caldeira da Moita, a conservação do parque Zeca Afonso e 
do parque das Salinas, o programa municipal de percursos pedonais e cicláveis, o ponto de situação da 
implementação do novo sistema metropolitano de transporte rodoviário, bem como fizeram um balanço 
da visita que realizaram à SImarsul, em que, infelizmente, nem todos puderam participar e que, como se 
viu ainda há pouco, fazia falta.  
Em conclusão dos trabalhos desta Comissão, entenderam recomendar à Câmara Municipal que promova, 
assim que as condições sanitárias o permitam, um programa de visitas, tanto à Simarsul como à Amarsul, 
especialmente dirigida às crianças das escolas do concelho, porque acham que é um momento muito 
importante para que a população do concelho perceba, exatamente, qual é o seu papel nesta questão do 
saneamento e dos resíduos. Se perceber o que é que acontece aos esgotos e como é que eles são tratados, 
e o que acontece ao lixo que todos produzem diariamente em grande quantidade e o modo como ele é 
tratado, processado e encaminhado para os locais adequados. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para constar, informou que as cinco comissões realizaram, durante este mandato, trinta e quatro reuniões, 
o que significa uma média de oito reuniões e meia por ano. 

 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 

1 – Ata nº03.21 – XII Mandato – Sessão ordinária de 25.06.2021 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 

Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata a votação e relembrou que quem não participou na 
sessão em apreço não poderia participar da votação. 
 
 
Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e quatro votos a favor, sendo 
catorze da CDU, cinco do PS, três do BE, um do CDS, um independente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 

 
 
2 – Adesão do Município da Moita à Associação para os “Materiais Avançados” – Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação, associação de pessoas colectivas, sem fins lucrativos 
 

 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
31/08/2021: 
 
“Os “Materiais Avançados” têm sido objecto de um importante avanço científico nos últimos anos, muito 
por força do trabalho desenvolvido na nossa região, nas instalações do Instituto Superior técnico da 
Universidade Nova de Lisboa, com uma equipa de reconhecido prestígio nacional e internacional, liderada 
pela Professora Elvira Fortunato e pelo Professor Rodrigo Martins. 
Esta é uma área de desenvolvimento científico-tecnológico central na chamada “4ª Revolução Tecnológica 
e Industrial”, que é já hoje da maior relevância social e económica e que, se prevê, adquira um papel ainda 
mais central num futuro próximo, pela condição de participar na construção da economia verde e 
sustentável, essencial para o futuro do desenvolvimento humano e do planeta. 
Com os recursos e o know-how existentes, o nosso país, e a nossa região em particular, estão na linha da 
frente desta alteração do paradigma que se afigura de importância crescente para a economia, a 
competitividade e o crescimento de um emprego qualificado, particularmente nas áreas em que a inovação 
de técnicas e materiais poderá ser mais relevante- no caso a energia, a saúde, os transportes e as 
tecnologias de informação e comunicação, podendo antever-se, ao nível local, um “cluster” que, nestas 
áreas, poderá aproveitar esta cadeia de valor, e que beneficiará da união de esforços entre a Academia, 
as Indústria e as Autarquias. 
Assim, perante o convite ao município da Moita para que integre uma associação regional que se empenhe 
no desenvolvimento de um esforço articulado entre os vários agentes já referenciados – Universidade, 
Empresas e Autarquias – para que se aprofunde um trabalho integrado, que se compreende vantajoso 
para o progresso da região e, por maioria de razão, do nosso concelho e dos seus trabalhadores, 
estudantes e população em geral, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita, reunida em 31 de agosto 
de 2021 delibere: 
Ponto Único:  
Integrar a Associação para os “Materiais Avançados” – Investigação, Desenvolvimento e Inovação, 
associação de pessoas colectivas, sem fins lucrativos, cujos estatutos se anexam, bem como os encargos 
inerentes a esta adesão, nomeadamente quotização e os custos resultantes da prossecução do objeto da 
Associação, em montante a fixar pela Assembleia Geral.  
Anexo: 
Estatutos da Associação para os “Materiais Avançados” – Investigação, Desenvolvimento e Inovação” 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que o processo que conduziu à constituição desta associação teve abordagens já há alguns anos, 
na altura centradas na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia e no seu 
Departamento de Investigação de Materiais Avançados, e recordou alguns dos que têm sido referidos, e 
que tiveram alguma projeção na comunicação social como, por exemplo, os transístores de papel e outros.  
Essa abordagem que, como disse, decorreu já alguns anos, sendo que teve reuniões lá no âmbito da 
Associação de Municípios, tinha por base e a aspiração da FCT de projetar para fora do campo do domínio 
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da investigação os resultados do seu trabalho e, portanto, encontrar formas de os trazer para a sociedade 
e de os levar até às empresas e às instituições.  
Só agora é que se veio a conseguir consolidar este projeto que, do ponto de vista da Câmara Municipal, e 
consideraram isso desde o princípio, é um projeto extremamente interessante para a região, naturalmente, 
interessante para os municípios que participam e interessante para o país. país que tem instituições 
universitárias que têm reconhecimento Internacional pela qualidade do trabalho que desenvolvem nestas 
matérias e que, de facto, pode ser um projeto muito importante do ponto de vista da inovação tecnológica 
e que coloque empresas nacionais na dianteira de alguns processos de inovação, com base nesta 
investigação que vem a ser feita. 
O que se espera das autarquias, estas parcerias têm um quadro próprio regulatório que é necessário para 
que depois haja candidaturas e apoios através dos fundos europeus do próprio PRR ou de outros, e essas 
parcerias precisam ter e requerem a presença das autoridades da administração local para dar solidez e 
para vincar a participação e o interesse do território nestes projetos e também esperando se que as 
autarquias que vão participar possam ser, por um lado, dinamizadores no seu próprio território do contato 
com as empresas da divulgação dos projetos que forem desenvolvidos e das aplicações que eles possam 
ter no tecido económico local, e até também elas próprias serem pioneiras na utilização de alguns 
materiais e de alguns métodos que possam ser possam vir a ser criados 
Neste momento, a empresa vai ser constituída com a participação das câmaras municipais de Almada, 
Barreiro, Lisboa, Loures, Moita, Oeiras, Palmela, Seixal, Setúbal e Sintra, que são os municípios que 
aderiram, e têm um conjunto de empresas que vão desde a Amorim à Secil, e até outras de outras áreas 
com nomes menos conhecidos.  
No âmbito das instituições de investigação, aqui há também algo que é inovador, que é uma parceria 
alargada com instituições que, de alguma forma, até têm alguma rivalidade, mas que se uniram para este 
projeto, que é o caso da FCT, do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 
da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de Setúbal.  
Portanto, é uma dimensão, do ponto de vista de capacidade de investigação e de produção, assinalável e 
por isso acha que para o município da Moita é, de facto, bastante interessante e importante estar desde 
o primeiro momento neste projeto, e poderem vir a contribuir e a receber os contributos de um projeto de 
inovação importante para a região e para o país. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir e pediu a quem mais pretendesse 
intervir que manifestasse a sua intenção no decurso da primeira intervenção. 
 
Colocada a proposta à discussão: 
 
Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 

Enquanto munícipe do concelho da Moita e tendo noção daquilo que custou a esta população a 
desindustrialização, sobre a qual ainda não conseguiram virar a página, quando saíram do concelho as 
corticeiras e as empresas de confeção do concelho, e as indústrias pesadas aqui à volta, onde muita da 
população trabalhava, e quando essa indústria desapareceu passaram uns anos difíceis, e ainda hoje 
estão a viver na ressaca dessa desindustrialização. 

Este passo que se está a dar agora, e do qual muito se orgulha que concelho da Moita faça parte, não vai 
resolver esse problema, mas é um pequeno passo que contribui para o território, para que as empresas 
do território e da região possam dar mais um pequeno passo num futuro melhor que querem para o 
concelho e para a região. Em particular, fica bastante satisfeito porque foi aluno desse departamento e 
dos professores propostos, e é com muito gosto que acompanham esta medida isso. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
Submetida a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e sete votos a favor, 
sendo quinze da CDU, seis do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um independente. 
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Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção, não tendo sido manifestada qualquer intenção. 

 
 
3 – Apreciação da Atividade Municipal 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse a apresentação do Relatório da Atividade Municipal. 
 
Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Quis fazer uma síntese e uma referência a alguns assuntos que têm sido e que são, naturalmente, de 
importância para o município e também um relato da atividade municipal neste período que mediou entre 
a última Assembleia e a atual.  
Começou pelos temas polémicos e pelos aproveitamentos de campanha, partidários, que têm sido feitos 
em torno da situação dos esgotos no concelho, para fazer uma primeira afirmação muito clara, taxativa e 
indesmentível. Não existe na rede de esgotos domésticos do município qualquer encaminhamento que 
não seja o correto., que não seja para as estações elevatórias, para os emissários e para as ETAR.  

Reiterando a primeira afirmação, repetiu que não existe na rede de esgotos domésticos do concelho da 
Moita qualquer encaminhamento de um pingo que seja que não seja para os locais corretos, estações 
elevatórias, emissários e estações de tratamento.  
O que acontece, ocasionalmente, são descargas irregulares por via de deposição de resíduos por 
indivíduos, e já têm detetado situações dessas, daqueles veículos de recolha, de limpeza de fossas, 
sobretudo quando havia mais fossas, mas agora, felizmente, também a rede de esgotos do município 
cobre 98% da população., portanto, quase desapareceram esses veículos, mas ainda assim, 
ocasionalmente, eram detetadas descargas em locais irregulares, assim como, por vezes, também 
acontecia, e mais uma vez, felizmente, também é uma situação que tende a ser ultrapassada com a 
regularização de todas as explorações pecuárias do concelho, a sua legalização e o seu acompanhamento, 
quer pelos serviços municipais, quer pelas autoridades competentes do ponto de vista da verificação e da 
fiscalização dessas explorações, mas durante algum tempo ocorreram situações dessas.  
Depois, o que por vezes também se pode detetar, são situações em que existem ligações indevidas às 
redes de pluviais que levam a que aconteçam saídas de mistura de efluentes domésticos com os pluviais. 
São situações pontuais, às quais respondem, procuram a origem e corrigem logo que são detetadas, e não 
são, nem nunca foram, o retrato da qualidade da rede de saneamento, da qualidade da rede de águas 
pluviais ou da qualidade das linhas de água do concelho. São situações, repetiu, pontuais. 
Uma delas acontece no troço final da linha de água que desemboca em Alhos Vedros, junto ao cais e ao 
parque das Salinas., onde têm dois tipos de situações.  

Tiveram durante bastante tempo, e até recentemente, um problema de funcionamento incorreto da 
estação elevatória da Simarsul, que se devia ao processo de gradagem e ao equipamento de gradagem, 
que é o filtro que barra a entrada nas bombas dos materiais sólidos que venham e, infelizmente, vêm 
muitos, e esse equipamento não era o mais adequado e tinha interrupções de funcionamento frequentes 
que levavam a que houvesse descargas na linha de água através do mecanismo de segurança, portanto, 
do tubo do mecanismo de segurança quando o poço enchia. Essa situação foi, no essencial, corrigida e 
uma eventual interrupção do funcionamento daquela estação, naturalmente, pode sempre acontecer, 
porque qualquer equipamento mecânico está sujeito a um problema, mas têm sido raras e, seguramente, 
continuarão a ser raras.  
Depois, foram detetadas algumas ligações, poucas, de bypass de caixas de ligações domésticas para 
caixas de pluvial, que faziam que, em determinados momentos, pudesse ocorrer a saída de algum efluente 
doméstico naquela linha de água. Foram corrigidas, estão a ser corrigidas, existem três que ainda não 
estão totalmente corrigidas em que foram notificados os particulares onde essas ligações existem, 
portanto, aguarda-se para breve a sua resolução., sendo que todas as restantes situações já foram 
corrigidas.  
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Nos últimos dias aconteceu algo que não tem diretamente a ver com isto, em que ocorreu uma fratura do 
coletor e da caixa junto à estação de Alhos Vedros que provocou um entupimento grave, um derrame de 
matéria e de efluentes em toda aquela zona, na estrada e na linha d'água, que já está reparada e que foi 
reparada em 3 dias.  
Está reparada e está restabelecido o funcionamento normal do da rede e está a proceder-se à limpeza de 
toda a zona onde houve o derrame de toda aquela matéria, incluindo a própria terra da zona envolvente 
que vai ser retirada, está a ser retirada, vai ser recolocada terra limpa, refeitos os limites da vala e a 
situação estará normalizada muito em breve.  

Não pode deixar de registar, de lamentar e de dar como exemplo de algo que já passa para além de uma 
denúncia e de um reporte de situações, que tem que se aceitar, para o domínio da má fé, quando são 
usadas contra o município imagens, por exemplo, do tubo de descarga do tanque da piscina, da renovação 
da água da piscina, portanto, água limpa, água onde as pessoas tomam banho, água que é parcialmente 
renovada diariamente. Entre 5% a 8% da água é renovada diariamente e, neste momento, quando as 
imagens foram feitas, estava-se no processo de preparação da piscina para a reabertura, portanto, a 
percentagem de renovação da água do tanque era superior a isso e, naturalmente, essa água sai na vala. 
É água limpa, é água onde pessoas tomam banho e isso foi apresentado como sendo o exemplo dos 
esgotos a céu aberto do município.  
Quando descem a este nível fica bem demonstrado os objetivos que se pretendem, onde é que se quer 
chegar e a credibilidade que se tem.  
A segunda questão que quis abordar, porque também foi posto a circular algo que roça a infâmia, na 
medida em que faz insinuações que não demonstra, faz calúnias, e que se prende com o processo do 
mercado da zona sul, que é um processo transparentíssimo.  
Aquele mercado foi construído na base de uma hasta pública, aprovada por unanimidade, em 1987 e 
realizado em 1988. Uma hasta pública de um terreno municipal para venda de um lote destinado a 
comércio, com a obrigação de construção de um mercado e espaços e com a obrigação por parte de um 
contrato de promessa de compra e venda por parte da Câmara Municipal.  
O terreno tinha, naturalmente, um valor pré-definido e estava também acordada a repartição de encargos 
e a repartição do custo da construção, sendo obrigação do município, assumida em simultâneo com a com 
a venda do terreno, a obrigação do município de comprar ao construtor, ou seja, à empresa que viesse a 
ganhar aquela hasta pública, o valor do mercado e das lojas adjacentes, que estavam definidas quais eram 
as que seriam vendidas à Câmara.  
O processo decorreu de uma forma absolutamente transparente, ganhou a empresa que ganhou, não 
interessa, e construiu o mercado. No próprio ato da construção houve alterações ao projeto e houve 
necessidade de recalcular o valor em dívida por parte do município, e existem provas na Câmara, 
naturalmente, das sucessivas insistências que os serviços municipais, através do seu gabinete jurídico, 
em ofícios assinados pelo Presidente da Câmara, fizeram para que se concretizasse o processo, para que 
se encerrasse procedendo ao pagamento de tudo o que era devido. A Câmara propôs o cálculo de um 
valor, insistiu para obter uma resposta para que o processo fosse encerrado, o pagamento fosse efetuado 
e aquele assunto fosse concluído.  
Na opinião da Câmara Municipal, foi da inteira responsabilidade da outra parte, portanto, do construtor, 
não ter levado o processo até ao fim porque entendeu misturar com este processo um processo que 
também estava a decorrer com a mesma empresa, relativamente ao plano de urbanização do Vale da 
Amoreira, em alguns lotes no Vale da Amoreira, e nunca se veio a concluir o processo, apesar das 
insistências do município, porque manteve sempre esta posição de só resolver um quando resolvesse o 
outro e a Câmara, também aí, teve a postura correta de procurar uma solução, defendendo os interesses 
do município, mas chegaram a aprovar, na Câmara e na Assembleia Municipal em 2008, um projeto de 
um acordo entre as partes obtido pelos respetivos representantes legais. Um acordo entre as partes que 
foi aprovado nesta Assembleia, teve visto tácito do Tribunal de Contas, e ficou a aguardar. 
A minuta do contrato está preparada para ser assinada, para ser feita a escritura que resolvia os dois 
assuntos, ficaram a aguardar que isso acontecesse e a empresa continuou a não responder e acabou por 
vir agora, mais recentemente, dizer que queria renegociar, porque não estava de acordo com os termos 
que tinham sido encontrados para o assunto.  

O processo, desde finais dos anos 90 até esse período 2008, decorreu judicialmente, teve causas do 
Supremo Tribunal Administrativo de Almada, que acabaram por ser suspensas quando houve o acordo. No 
entanto, o acordo não foi cumprido, portanto, estão ainda na mesma situação que estavam antes.  



   Página 9 de 25 

Mas, em relação a isto, o que quis reiterar é que o comportamento da Câmara foi em defesa do município, 
como sempre, tratou-se de um procedimento absolutamente transparente desde o seu início, com 
processo claros, com concursos públicos aprovados na Câmara Municipal, portanto, aquelas afirmações, 
ou insinuações infames, que são feitas de que há qualquer coisa escondida, não passam disso, 
insinuações infames que só qualificam quem as faz.  
Depois, quis também abordar a questão da defesa do património com as obras no Largo do Descarregador, 
e no palacete de Alhos Vedros para a instalação do museu municipal.  
Aquele espaço e aquele edifício não estão classificados e nunca estiveram, chegou a ser equacionado, há 
cerca de 20 anos, a sua classificação, mas nunca chegou a avançar, portanto, não estão classificados, e 
daí decorre a não existência de qualquer obrigação de pesquisa arqueológica prévia à elaboração das 
obras. Sabe que está a dizer algo que difere de uma opinião que foi expressada num parecer da DGPC, 
mas é esta a opinião da Câmara. 
Aliás, são feitas afirmações como, por exemplo, que o edifício está registado no PDM, o que é falso, 
portanto, não está, não tem qualquer classificação do PDM. É falsa e é uma informação incorreta que ali 
é expressa. 
Todavia, isso não obsta, nem nunca obstou, a que a Câmara da Moita fizesse as diligências necessárias 
para preservar o património, aliás, é essa a essência daquilo que ali está a ser feito, recuperar um edifício, 
preservá-lo, refuncionalizá-lo e preservar a história de Alhos Vedros.  

A intervenção que está a ser feita não põe, nem nunca pôs, em causa qualquer património arqueológico 
enterrado que haja naquele espaço. No largo trata-se de uma intervenção à superfície, não se estão a 
construir parques subterrâneos ou outra coisa qualquer, portanto, substituindo pavimentos. No edifício, 
trata-se da consolidação e recuperação do edifício, sendo que também nada do que ali está enterrado é 
afetado.  

Mas, estiveram neste processo sempre de boa-fé e com a vontade, naturalmente, de contribuir para a 
preservação da história local, e quando a DGPC veio colocar questões e entender que era necessário o 
PATA – Processo de Pesquisa Arqueológica. nem sequer questionaram, apesar de, como já referiu, 
discordarem de algumas das afirmações que são feitas nesse parecer, mas nem sequer questionaram 
porque acham que não era isso o mais importante. A DGPC entende que é importante fazer-se o PATA, 
estão a fazê-lo, está prestes a estar concluído, pelo que não há questão nenhuma a esse respeito. 
Também aí, esses defensores do património de geração espontânea, que nunca ninguém os viu a defender 
coisa nenhuma e que, de repente, são os maiores defensores, mas há muitos anos que o município da 
Moita defende e preserva o seu património. Foi isso que fizeram naquele moinho que está lá, foi isso que 
fizeram na divulgação da história local, na preservação das reservas arqueológicas, nas diversas iniciativas 
de pesquisa e de estudo que foram aqui realizadas em diversos sítios, portanto, também não têm nada 
que lhes seja reprovável nesta matéria.  
Passando para os aspetos de construção do futuro que estão a fazer, nomeadamente, nas escolas, estão 
a iniciar um novo ano letivo e podem, neste momento, afirmar que o processo de preparação deste início 
de ano letivo, que este ano incluiu a substituição das coberturas de fibrocimento, decorreu da melhor 
maneira e como esperavam, as obras estão concluídas e as escolas libertas do fibrocimento com amianto 
por ação da Câmara Municipal. Fizeram aquilo que durante anos, o Ministério da Educação, não fez. De 
facto, utilizaram o financiamento dos fundos comunitários que foi consagrado para este efeito, 
financiamento esse que cobriu a quase totalidade do investimento da obra, do investimento direto. Em 
resultado do concurso, os valores vieram a ficar dentro dos limites que tinham sido, do ponto de vista da 
Câmara Municipal, extemporaneamente definidos nas candidaturas, mas ainda bem que assim aconteceu 
e houve apenas uma diferença, que não chegou aos 30000 euros, entre o valor total das empreitadas e o 
valor financiado, no entanto, como também tem referido, não é verdade que o custo seja apenas isso.  
Naturalmente, têm os custos todos de elaborar os projetos, de fazer os concursos, têm custos por ter os 
técnicos do município a trabalhar nesta matéria, e a trabalhar em tempo recorde, porque foi preciso 
preparar isto tudo em muito poucos meses, e os técnicos enquanto estão a fazer isto não estão a fazer 
outra coisa, porque apesar de terem muito bons trabalhadores e muito bons técnicos, não são super-
homens, nem supermulheres. Quando estão a trabalhar para fazer um concurso que devia ser feito pelo 
Ministério da Educação, não estão a trabalhar em algo que só a Câmara fará, porque se a Câmara não 
fizer de certeza que não há nenhum ministério que venha fazer, logo, há um conjunto de custos acessórios 
que não foram cobertos e que acabaram por recair no município. 
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Criticaram e criticam este método, porque entendem que o que é melhor para as populações, o que é 
melhor para os serviços públicos, é que cada um faça aquilo que lhe compete, que os ministérios façam 
aquilo que lhes compete e que os municípios façam aquilo que lhes compete. Quando se chamam os 
municípios a substituir as competências dos ministérios, de alguma forma, estão sempre a perder, porque 
significa que houve alguém, neste caso, os ministérios, que se desresponsabilizou, que não fez aquilo que 
tinha que fazer e embora haja um problema que fica resolvido, de facto, não foi pela melhor via que isso 
aconteceu. 
No entanto, como disse, consideraram que era fundamental aproveitar esta possibilidade e intervieram, 
para além das 3 escolas das 25 que são municipais, faltavam uns anexos em duas escolas, intervieram 
na escola nº1 de Alhos Vedros, na nº2 da Baixa da Banheira, na nº6 da Baixa da Banheira, na nº7 da Baixa 
da Banheira, na nº2 do Vale da Amoreira, e Intervieram ainda em todas as escolas de segundo e terceiro 
ciclo e secundária, à exceção da secundária da Moita que, como sabe, é a mais moderna, portanto, não 
têm este problema do amianto, as fizeram em todas as outras.  

Quis deixar uma nota para todos aqueles que pertencem à comunidade escolar, que têm filhos na escola 
ou são professores ou funcionários, que também criticámos um aspeto, porque fez-se esta obra, mas não 
se fez nada mais, portanto, todas as outras necessidades que as escolas têm, e são muitas, continuam a 
não ter resposta, e isto é algo que não pode ser esquecido.  
Em algumas das escolas, naturalmente, a situação não é exatamente igual em todas, mas as mais antigas 
têm problemas sérios de falta de conservação. Não existe qualquer investimento em conservação dos 
edifícios escolares por parte do Ministério da Educação há anos, há muitos anos, não existe qualquer 
investimento, nem a sério nem naquelas coisas mais quotidianas, que são os permanentes problemas, 
por exemplo, das redes de águas ou das redes de esgotos nas escolas em que, se não for a Câmara a 
responder, da parte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, não há resposta, nem há 
financiamento nem capacidade por parte da direção das escolas para suportar os custos com o seu parco 
orçamento privativo para suportar os custos das reparações e das intervenções necessárias. Portanto, isto 
é um assunto que não pode sair do radar, é necessário continuar a afirmar que as escolas da 
responsabilidade do Ministério da Educação têm problemas graves, que é preciso resolvê-los, e a 
responsabilidade não é do município.  

No entanto, e para além disto, também quis dizer que estão a desenvolver dois processos no âmbito das 
escolas do primeiro ciclo, com um reforço para continuar a dotar as escolas, porque não é um trabalho 
que se faça num momento único, com equipamento informático. Têm vindo a fazê-lo, estão a fazer mais 
uma distribuição de material informático nas escolas neste início de ano letivo, com o objetivo que vai ficar 
quase atingido, faltando muito pouco, mas daqui por uns meses, com certeza, já estarão criadas as 
condições para que cada uma das salas de aula do primeiro ciclo do concelho fique dotada com um 
equipamento informático, um computador portátil e também uma profusão de projetores. Foi também 
instalada, durante o ano letivo que terminou, a rede wireless em todas as escolas, por forma a permitir, 
naturalmente, utilizar estes equipamentos.  

Estão também num processo progressivo de instalação de climatização, de aparelhos de ar-condicionado 
em todas as salas, que também é um processo longo, com muitas salas, e é um investimento significativo, 
mas que está em curso e são já muitas as salas do concelho que já têm ar-condicionado, dando assim um 
conforto diferente, isto em conjunto com as juntas de freguesia que, aliás, como em quase toda a 
intervenção nas escolas, as juntas de freguesia têm aqui efetivamente um papel extraordinário na 
manutenção, na intervenção e também no apoio de materiais às escolas. Portanto. o início do ano letivo 
começou com esta situação e, naturalmente, também quis dizer que esperam, e todos têm confiança que 
o ano letivo este ano não vai ter os mesmos percalços, face ao avanço da vacinação e às condições que 
estão criadas para que o ano letivo decorra mais próximo da normalidade. 
Uma nota que quis também fazer foi para informar que foi emitido o visto do Tribunal de Contas ao 
concurso dos transportes rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa, sobre o qual já tinha falado há 
algum tempo numa reunião anterior, que era um processo que a aguardar visto do Tribunal de Contas e 
foi emitido, o que significa que está a contar o prazo para que o novo sistema de transportes entre em 
funcionamento. É um prazo longo, só para o ano, e não será logo nos primeiros meses do ano que vão ter 
os novos autocarros a circular, mas é um processo que vai trazer para toda a região, e em concreto para 
o concelho da Moita, mais carreiras, mais frequências e horários alargados nas carreiras existentes, para 
além de trazer para toda a região uma frota nova, com obrigações restritas que foram postas no concurso 
relativamente à idade dos autocarros e às suas condições, há uma percentagem de utilização de viaturas 
com energias renováveis e, para além de passarem a ter todas a mesma imagem, portanto, Carris 
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Metropolitana, e todos os autocarros que vão circular em toda a Área Metropolitana de Lisboa vão ter as 
cores da Carris. 
Quis também dar informação que estão a decorrer no concelho, e decorreram nestes primeiros meses do 
ano, um conjunto de obras que poucas vezes teve paralelo em anos anteriores, como a requalificação da 
avenida 1º de Maio, que já está numa fase de bom andamento, a ex-Estrada Nacional está a iniciar-se, a 
valorização da zona ribeirinha está a decorrer da Moita, embora numa fase ainda inicial, a obra do largo 
do Descarregador, que está prestes a concluir se, a obra do palacete que está em bom andamento, mas 
que ainda tem bastante obra pela frente, iniciou-se também a obra da piscina municipal da Moita e ainda 
estão a decorrer intervenções relativas aos asfaltamentos. 
Aqui deu nota que a opção de gestão do trabalho tem sido a de colocar asfalto, estando os remates ainda 
por concluir. Nas vias onde já foi colocado asfalto, designadamente, no centro da Moita, o trabalho não 
está concluído, mas está a avançar a bom ritmo, como também na estrada dos Quatro Marcos, na avenida 
Almada Negreiros, na avenida 1º de Maio, nos Brejos, em Sarilhos Pequenos. Naturalmente, vão avançar 
em breve, citando apenas algumas das maiores, para as ruas de Angola e de Moçambique, na zona norte 
da Baixa da Banheira, a rua Luís de Camões, que vai do Gaio ao Rosário, entre outras.  
Estão em curso as obras de arranjos exteriores num quarteirão na Vila Verde, dos que têm vindo a ser 
executados de forma faseada, estão a decorrer também arranjos de espaço público em Sarilhos Pequenos, 
que não está ainda concluído, infelizmente, porque houve algum atraso por parte da intervenção final do 
empreiteiro, mas está executada a obra de correções na rede de drenagem de pluviais no Rosário, está a 
decorrer um processo de concurso para a construção da pista simplificada de atletismo e, relativamente 
ao concurso para a construção do centro de recolha de animais errantes, portanto, o “Mião” da Moita, 
referiu que o concurso ficou deserto, portanto, vão agora entrar numa revisão de preços e aumentar o 
preço base, procurar tornar o concurso mais atrativo e repeti-lo o mais breve possível.  

Quis ainda dar nota que. relativamente ao centro de saúde da Baixa da Banheira, estão num momento 
decisivo. O empreiteiro, desde o princípio, teve um ritmo de trabalho lento, o acompanhamento 
permanente do através da empresa de fiscalização que contrataram para o efeito e dos próprios técnicos 
do município não conseguiu, embora tenham feito todos os registos necessários nos livros de obras, na 
reunião da obra, nos relatórios nos autos, em que iam reportando, sucessivamente, o atraso cumulativo 
que a obra estava a ter, a verdade é que é o comportamento do empreiteiro não melhorou, os atrasos, 
como já disse, foram se acumulando e, neste momento, estão com um incumprimento significativo do 
prazo de conclusão da obra, que era em agosto.  
Será apresentada na próxima reunião de Câmara a aprovação, porque é uma competência do órgão 
Câmara Municipal, a aprovação da aplicação das penalizações contratuais, mas, para além disso, estão a 
equacionar seriamente a possibilidade, e aqui tem que haver uma argumentação e um processo 
juridicamente muito bem sustentado, se não ocorrer uma alteração concreta e imediata na atuação do 
empreiteiro relativamente àquela obra, de avançarem para a rescisão do contrato, sabendo, e é bom que 
se perceba o que isso implica, que o remanescente da obra terá que ser novamente colocado em concurso 
público, que o valor que está em falta obrigará a um concurso público de grande dimensão, que levará o 
tempo que que estes processos levam. Do ponto de vista de ultrapassar o problema rapidamente, 
desejavam que o empreiteiro cumprisse as suas obrigações, mas se não der sinais imediatos de que vai 
acontecer, não vão esperar e adiar a resolução do problema por meses, vão mesmo avançar para a 
rescisão e para a resolução do processo por outras vias. 

Depois, quis dizer ao membro da Assembleia Municipal João Soeiro que não se recorda de ter usado a 
expressão que aqui referiu. Se usou, não foi um dos seus melhores momentos e não é uma expressão que 
acha que vale a pena., mas também acha que é descer a um nível que não quer. Não esperava as 
referências a familiares e não sabe o que quer dizer com isso. Sinceramente, é demasiado mau. 
Quanto às questões da mobilidade na Moita, disse que nos filmes de banda desenhada não há problemas 
nenhuns, a circulação faz-se bem, é tudo perfeito, o mundo é perfeito, não acontece nada. O mundo real 
é outra coisa. No mundo real os problemas de trânsito são problemas que existem nas cidades, todas sem 
exceção, umas mais, umas menos, mas todos têm problemas de trânsito porque têm cada vez mais 
veículos em cidades que são as mesmas que eram há 20 anos, há 10 anos e as ruas têm a mesma 
dimensão. Não há soluções milagrosas, as soluções vão se fazendo, e vão-se fazendo, talhando em cima 
do tecido que há, ou seja, podem imaginar uma situação em que um projetista traça umas vias rápidas a 
atravessar, por cima de por cima de casas, por cima de terrenos, por cima de tudo. Do ponto de vista do 
desenho os problemas têm soluções fáceis, do ponto de vista da concretização prática, da vida das 
pessoas e das soluções é que as coisas não são assim tão simples.  



   Página 12 de 25 

E, também há uma coisa que podem afirmar em relação à Moita, por um lado, têm-se dado passos 
significativos, e quem se recorda da antiga estrada nacional e a vê hoje sabe que não é a mesma coisa, 
quem se recorda de muitos outros acessos, de cruzamentos, de todas essas situações que têm vindo a 
ter soluções, ou onde hoje é a entrada principal da Moita, através da estrada dos Espanhóis, entre a 
rotunda das aves e a rotunda do touro, porque aquilo também não estava lá há 20 anos daquela forma., 
portanto, de facto, há evolução, há procura de respostas, mas não está tudo feito, nem está tudo resolvido 
e é um processo que, naturalmente, tem que continuar. Por outro lado, também é verdade que, apesar de 
terem também tráfego intenso em algumas horas do dia, estão longe, felizmente para todos, de ter os 
problemas de trânsito que existem noutras zonas, noutras cidades e ainda bem que assim é, e farão tudo 
o que estiver ao alcance para que assim continue a se. 
Para terminar, disse que foi de novo, pelo segundo biénio consecutivo, atribuído ao município da Moita 
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, a marca de entidade empregadora inclusiva, 
reconhecendo o trabalho que neste município, na Câmara Municipal, em concreto, se faz de acolhimento 
e de integração de pessoas com deficiência, de pessoas, por vezes, com problemas graves, que aqui 
encontram um rumo para a sua vida, encontram inclusão, encontram respostas sociais do ponto de vista 
do emprego e, para além do emprego, do acompanhamento que é dado a essas pessoas. É algo que muito 
os orgulha por ver este reconhecimento por uma entidade que, com certeza, não tem nenhuma vinculação 
partidária. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Colocado o relatório à discussão: 

 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Começou por desejar a continuação dos trabalhos como até aqui, muito calma, ponderada e correta, e a 
título de balanço do mandato dos assuntos que lhes dizem respeito neste órgão, interveio em 
conformidade com o texto infra: 

“Um mandato em que alguma oposição baseia a sua ação no voto contra e em espalhar notícias falsas, 
como aqui hoje já foi cabalmente demonstrado, como o exemplo dos esgotos e do mercado municipal.  
Um mandato onde se fez muito, e se faz muito em todas as freguesias, e que permite iniciar o próximo 
com trabalho, obras e projetos em andamento. 

Um mandato onde se venceram bloqueios, como a construção do novo centro de saúde da Baixa da 
Banheira, o complexo desportivo do União Desportiva e Cultural Banheirense, a piscina da Moita, entre 
outros, e onde se regista o maior investimento de sempre no concelho da Moita de um privado, a 
plataforma logística do ALDI, que é considerada uma das mais modernas da europa ocidental.  
O mandato onde a maioria dos autarcas defenderam com unhas e dentes os interesses da população e 
do concelho, como é o caso do aeroporto e da defesa da sua construção no sítio certo, em Alcochete, no 
campo de tiro, Terceira travessia do Tejo, Metro Sul do Tejo, entre outros investimentos de cariz regional e 
que têm importância vital para o país.  
Não vivemos nem num paraíso, nem num inferno, e não nos contentamos apenas com perguntas ou com 
bonitas declarações políticas. 

Trabalhamos todos os dias para que as coisas aconteçam, e não de 3 em 3 meses ou quando calha ou 
convém.  
Uma nota final, porque para muitos a pandemia já acabou, mas não acabou, como agradecimento, porque 
são sempre os esquecidos, aos eleitos e trabalhadores das juntas de freguesia e diretores e trabalhadores 
das IPSS do nosso concelho, bem como aos muitos voluntários que abnegadamente trabalharam muitos 
meses no apoio a infetados e confirmados por Covid-19, porque sem este trabalho e sem este esforço as 
coisas não estariam como estão hoje. 
Teríamos muito mais vítimas, teríamos muito mais gente sem apoio porque, infelizmente, se não fosse 
este apoio de gente que não tinha competência e meios para isto, as coisas eram muito piores.” 
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Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Disse que podia não se ter explicado bem, mas o que quis dizer foi que não tem ninguém seu familiar a 
andar a comboio horas tardias, e o que quis dizer foi que, ainda assim, se preocupa com os outros, os que 
votaram no seu partido e aqueles que fizeram outras escolhas.  Todavia, admite que a sua intervenção 
possa estar confusa. 
Sobre uma situação que não pode deixar de fazer referência, e espera não ser outra vez acusado de falar 
da sua vida particular quando fala do movimento associativo, mas para quem diz e acusa, por vezes, os 
outros de mentir, e que o perdoem aqueles que possam pensar que está contra alguma coletividade, algum 
clube, porque estas suas palavras vão no sentido de clarificar, de uma vez por todas, de repor a verdade 
sobre uma mentira que tem sido sistemática, e por ser dirigente associativo tem muito cuidado ao falar de 
outras coletividades, de outros clubes, nomeadamente, até de futebol. porque já ouviu e já leu muitas 
vezes na imprensa local que um clube de futebol do concelho tem sido prejudicado, “os sucessivos 
governos do Partido Socialista, aqueles malandros têm boicotado aquele clube”.  

Por acaso, tem consigo um formulário àquele que se chama “subprograma 2” ,  que se trata de 
candidaturas a apoios atribuídos pelo Governo para obras nos, até um máximo de 70000 euros, a 
autarquia da Moita, por sua vez, comparticipa com 20000 e depois são necessários 10000 de 
autofinanciamento. É assim que a coisa funciona. E também tem consigo um recorte de jornal onde o 
dirigente do União Desportiva e Cultural Banheirense se serve do clube para fazer campanha contra o 
Partido Socialista, porque como ele próprio disse, estava a exigir ao Governo 750000 euros. Essa rubrica 
não existe, nunca existiu e, muitas vezes, camaradas seus têm sido crucificados, têm sido acusados de 
sabotar um clube, quando quem sabotou o clube foram os próprios dirigentes, para fazer campanha contra 
o Partido Socialista. 750000euros é o valor que esse senhor exigia do Governo do Partido Socialista, e não 
sabe se a CCDR do Vale do Tejo num ano tem sequer esse valor para distribuir por todas as coletividades. 

Portanto, as pessoas têm de ser sérias quando reivindicam e têm que reivindicar dentro daquilo que está 
em conformidade com a lei. Aa candidaturas são para 100000 euros, chama-se “subprograma 2”, e o 
Governo não dá, nem nenhum governo deu, 750000 euros a quem quer que seja. De uma vez por todas, 
que o Banheirense deixe de ser prejudicado por pessoas que se servem da instituição para atacar o Partido 
Socialista e as pessoas do Partido Socialista. 

Terminou a dizer que podia facultar cópias a quem quisesse. 
 
Tomou a palavra Pedro Mateus do PS 
Disse que o Sr. Presidente, na reunião da Comissão Permanente de Ambiente, sobre as descargas em 
Alhos Vedros também tinha dito a mesma coisa, que as descargas eram pontuais, e mais, acompanhado 
pela Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros, até disse que não havia cheiro, e não se 
percebe como é que onde há águas residuais não têm cheiro. Mas, o caso é grave porque o Sr. Presidente 
esqueceu-se de referir que, por duas vezes, houve intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente, e por 
todo este processo, se não fosse tão grave como o Sr. Presidente faz parecer ao desvalorizar toda esta 
situação, o município não levava uma contraordenação grave, cujo valor da sanção aplicada ao município 
aproveitou para questionar. Se fosse assim como o Sr. Presidente desvaloriza, não era considerada uma 
contraordenação grave e, quando diz que há ligações domésticas elas não são pontuais, as ligações 
domésticas são, obviamente, permanentes, estão lá e estão a descarregar na vala real permanentemente. 
Quis ainda questionar se o Sr. Presidente garantia aos munícipes que não existem mais situações destas 
em outros locais, referindo-se, por exemplo, à vala real que desagua na caldeira da Moita e no cais.  
Em relação ao amianto quis apenas corrigir o Sr. Presidente, porque não foram diretamente os municípios 
que se candidataram aos fundos comunitários, foi o Governo que lançou um programa em que o Sr. 
assinou um protocolo com o Ministério da Educação, aliás, nem quis ser pioneiro na assinatura desse 
protocolo, quando já havia um valor de 71 euros por metro quadrado, que praticamente cobriu a totalidade 
da substituição das coberturas.  
Também quis perguntar, até porque esse programa também abriu uma porta às escolas da 
responsabilidade do município, as escolas do primeiro ciclo e os jardins de infância, e que há 30 anos são 
da responsabilidade da autarquia, e uma vez que o Sr. Presidente está há uma série de anos no executivo, 
como é que está o amianto nas instalações da responsabilidade da autarquia e quando é que esse amianto 
será retirado. É essa a pergunta que agora fica, mas, provavelmente, já não vai ter hipótese de retirar o 
amianto. 
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Tomou a palavra João Palma do PS 
Disse que queria colocar duas questões relativas à Vinha das pedras, uma para chamar a atenção da 
autarquia no que diz respeito à estrada de acesso à urbanização, que tem um problema grave de 
obstaculização por ocupação pelos carros estacionados. A segunda é sobre o ponto de situação da ligação 
rodoviária prevista junto à escola até à rotunda do centro de saúde. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Disse que queria colocar aqui três questões, sendo que uma delas também se prende com um 
esclarecimento que se impõe. Sabe que muitas vezes nas assembleias, como já aqui foi referido, também 
fruto de certas épocas, há pessoas que ficam muito, muito nervosas e proferem determinado tipo de 
insinuações que considera são graves e que têm que ser clarificadas, referindo-se, exatamente, àquelas 
questões que foram colocadas na última Assembleia sobre o livro da Sra. Fátima F., que fala do Sr. João 
Gregório, porque foi aqui referido que tinha proferido mentiras quando disse que a Câmara apoiou esse 
livro, tal como apoiou outros livros, e foi verdade, o que foi depois reafirmado que apoiou esse e outros 
livros, e como apoiou muitos mais.  
De facto, as insinuações são graves quando as pessoas cedem nalguma adjetivação, quando falam no 
ridículo, para não dizer outras coisas mais ofensivas, ou da pouca vergonha, ou do aproveitamento político, 
entre outros, e pensa que estão aqui a tratar de um assunto sério com pessoas sérias e as coisas têm que 
ser postas no seu lugar e é por isso, exatamente, que trouxe à coação aqui esta questão. Efetivamente, 
falou em apoio, não falou em financiamento, e, sublinhou, foi referido que tinha mentido e não mentiu, tal 
como foi referido na altura, daí que faça aqui a pergunta, e isso é que interessa, isso é que também é 
importante referir, sobre quantas publicações, quantos livros a Câmara Municipal da Moita apoiou, além 
deste que já sabem da Sra. Fátima F., que refere que é elaborado pelos meninos das escolas e que refere 
uma grande figura desta terra, que é o seu camarada João Gregório,  ao longo deste mandato. 
Outra questão que quis referir prende-se, exatamente, com os transportes, e o Sr. Presidente já deu aqui 
informação, é do conhecimento e é público, sobre o visto do Tribunal de Contas relativamente à nova 
operadora de transportes no seio da Área Metropolitana porque, de facto, são muitos milhares de euros 
que são financiados pelos municípios, quer para os passes, quer também para a nova operadora de 
transportes. e a questão que quis colocar, sabendo que a Área e alguns municípios na campanha eleitoral 
se têm referido a isso enquanto o Governo nada têm feito, porque os concelhos da margem sul, os 
concelhos do distrito de Setúbal, nomeadamente os mais a sul, são mais atrasados, mas enquanto 
Governo têm responsabilidades e nada fazem, antes pelo contrário., boicotam. Mas, aqui, concretamente 
com o apoio das autarquias, fruto também de uma posição política do PCP sobre a mobilidade e a 
promoção do transporte público, o Governo, conjuntamente com as autarquias e a AML fizeram e 
patrocinaram uma coisa muito boa para a população, e para o ambiente, na medida em que também 
promove o transporte coletivo, claramente o transporte público rodoviário. Assim, e porque sabem que vai 
haver uma melhoria acentuada no município da Moita relativamente à oferta de transporte público 
rodoviário, quis saber se a Câmara tem números trabalhados, ainda que já saibam que é um incremento 
grande, do número de carreiras, do número de horários e o número de circuitos que vão aumentar com 
esta nova oferta pública de transportes.  
Para finalizar, quis reiterar aquilo que tem dito ao longo deste mandato sobre o relatório da atividade 
municipal que foi distribuído aos membros desta Assembleia, mais uma vez a anteceder a esta reunião 
ordinária, que é enaltecer, de facto, o rigor, a seriedade, a transparência com que as coisas neste município 
são transmitidas a toda a Assembleia e, por via disso, a toda a população. De facto, é o exercício da 
democracia, é o exercício da transparência que se verifica, e pediu que este documento, realmente, 
merecesse a atenção de todos os membros da Assembleia, ainda que, por vezes, saibam que não é tanto 
assim. 

 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Apelando a todos os presentes, recordou que este é um espaço de debate, e num espaço de debate é 
natural que haja diferenças e divergências de opiniões, mas deve haver o máximo respeito entre todos e, 
acima de tudo, o respeito de quem está a ouvir por quem está a falar. 

Há diferenças, há conceitos e situações que são verdades para uns e não são verdades para outros, mas 
todos têm a possibilidade de, quando chegar a sua vez, afirmarem aquilo que queiram afirmar sobre as 
verdades de uns e as verdades de outros. 
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Tomou a palavra Luís Morgado do BE 
Começou por dizer que, como é a última Assembleia deste mandato, decidiu não trazer um rol que tinha 
consigo. 

Sobre a falta de passadeiras, está tudo asfaltado, mas ainda faltam as passadeiras ainda, portanto, está 
tudo atrasado, mas isto foi um aparte, porque não trouxe a lista.  
Veio aqui com outro propósito, e é um bocado forçado arrumar este tema neste ponto, mas quis referir 
que, neste mandato, a Comissão de Toponímia reuniu uma vez. Foi uma reunião interessante, onde 
existiram algumas propostas, e ainda que não tenha a ata da reunião, quis que ficasse registado nesta 
Assembleia, porque fez uma proposta de nomes e, a dada altura, defendeu que se devem evitar, no futuro, 
a repetição de identificações por todas as freguesias, devendo-se instituir um critério onde, por exemplo, 
em cinco designações de ruas, rotundas, pracetas ou bairros, três fossem de personalidades ou atividades 
do concelho e da respetiva freguesia.  
Seguindo tal critério e consciente que a urbe, ao crescer, não tem em conta tais objetivos, propôs para 
registo nomes, tendo em conta que tudo isto persegue gerações. Por exemplo, ainda há poucas semanas, 
uma rua num bairro ainda recente, tem o nome de Camilo Castelo Branco, escritor de que gosta, mas já 
há muitas ruas com este nome. Na altura, propôs na freguesia da Moita, Josué Romão, Georgete Duarte, 
Carlos Silva, Manuel Luís Beja, Justo Pereira, Vitor Wilson, Staline Rodrigues e Ercília Talhadas, na freguesia 
de Alhos Vedros, Cláudio Tarouca e Jorge Fatia, na freguesia da Baixa da Banheira António Coelho e 
Joaquim Ortiz, e na freguesia do Gaio-Rosário João Paiva Carromeu.  
O Sr. Vice-Presidente recebeu essa lista, na altura, referindo que, naturalmente, as freguesias se teriam 
que pronunciar e informou também que, quanto aos nomes de Georgete Ferreira e António Coelho, seria 
apenas uma questão de tempo, pois já estão em registo, do mesmo modo que também está em registo o 
amigo que também foi proposto pela Junta de Freguesia da Moita, que é o José Luís Durão.  

Quis referir isto para que que fique registado em ata, tendo em conta que não recebeu nenhuma ata 
daquela reunião sobre toponímia, o que também se justificava no mandato, uma vez que é certo que a 
urbe não se desenvolve tanto assim que justifique a multiplicidade de reuniões desse grupo de trabalho. 
 
Tomou a palavra António Chora do BE 

Disse que mais do que qualquer tipo de afirmação, tinha 3 ou 4 questões para colocar, sendo que a 
primeira tinha a ver com a reportagem que leu sobre retirar as oliveiras junto ao campo do Vinhense e a 
sua recolocação noutras áreas da Baixa da Banheira ou do concelho. Tem passado lá e tem visto que as 
que lá estão, estão todas a morrer, e não sabe se já foram retiradas todas as oliveiras que eram para tirar, 
mas as que lá estão, ou derivado ao pó ou por outra razão, têm as folhas, numa altura destas, 
completamente amarelas e estão mesmo a definhar, daí que deixe aqui um alerta sobre o que se estará a 
passar ali. 
A outra questão tem a ver com “esgotos fantasma”, porque caminhando a pé junto à estrada nacional que 
vai do Continente para Alhos Vedros, mesmo à esquina daquele novo hipermercado chinês que estão a 
fazer, há um esgoto que corre ali onde, por vezes, se vê dejetos domésticos. Não sabe se será daquelas 
fábricas ali, nem se a Câmara já está alertada para isso ou não, da antiga GEFA, mas acha que era bom 
dar ali uma vista de olhos, porque pode ser, exatamente, por aquelas antigas fábricas estarem a ganhar 
vida novamente e estar ali algum esgoto, os tais “esgotos ladrões” a fugir para ali e era bom que se 
verificasse aquela situação.  

Por último, referiu que na Baixa da Banheira existem dois buracos com nome de rua, que o nome que 
esses buracos têm é o União Banheirense, que ́ é um buraco com nome de rua, e o outro é a rua Fernando 
Pessoa, e que gostaria de saber se estes dois buracos enormes, porque são muito compridos, estão no 
plano de repavimentação da Baixa da Banheira. 
 

Tomou a palavra João Figueiredo da CDU 
Começou por dizer que, passado quatro anos, continua mesmo admirado por as pessoas não lerem os 
documentos que apresentem aqui nesta reunião. Se lessem perceberiam perfeitamente que os vereadores 
com pelouro nesta Câmara não são 4, não são 5, são 7. E também saberiam, por exemplo, que no plano 
de asfaltamento está a rua Fernando Pessoa e não está a rua União Banheirense, pelo que gostava que o 
Sr. Presidente lhes dissesse se também está previsto, para breve, algum asfaltamento na rua União 
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Banheirense porque, realmente, aquele pedaço junto à rua Fernando Pessoa é, provavelmente, a parte 
que está em pior estado.  
Quis também esclarecer o Sr. Pedro Mateus porque na reunião da Comissão, em que também esteve 
presente, ninguém falou em não ter cheiro. Provavelmente, percebeu mal, mas quem conhece o caso, e o 
próprio porque passa por lá às vezes, sabe o que tem cheiro e o que não tem cheiro. Infelizmente, agora 
não se sabe bem, mas quando tinha percebia-se perfeitamente.  
Ainda sobre o facto de continuar a ficar pasmado, sendo que esta é a última reunião da Assembleia neste 
mandato, é porque há quem venha para aqui com “tricas” que não têm nada a ver com esta Assembleia, 
nem com o funcionamento da Assembleia, nem com o funcionamento da Câmara. “Tricas” entre dois 
clubes deste concelho são para ser tratadas entre esses dois clubes e não nesta Assembleia. Acha que dá 
uma péssima imagem desta Assembleia e dos seus membros, e não sabe se são ou não candidatos, não 
faz ideia, não lhe interessa, e quem tem que votar neles que faça essa avaliação.  
Gostou de ouvir, naturalmente, o agradecimento aos trabalhadores acerca do combate ao Covid, e isso fê-
lo lembrar-se daquela música que muita gente conhece, que é “Índios da meia praia” que diz “isto aqui 
era uma orquestra de homens e quem diz o contrário é tolo”. Naturalmente, quem dirige é importante, mas 
quem executa é muito mais importante, ou dito de outra maneira, quem cria o valor é quem trabalha e não 
o contrário.  
Da leitura do documento, disse que tinha algumas questões simples para colocar, e uma vez que vai ser 
instalada uma estação meteorológica da Área Metropolitana de Lisboa na piscina de Alhos Vedros, gostava 
de saber se os dados vão ser abertos ou se vão estar apenas fechados para a Área Metropolitana. Gostaria 
também de saber, uma vez que têm surgido notícias acerca da expansão do Metro Sul do Tejo, se existe 
alguma ideia de algum tipo de expansão ao concelho da Moita, o que é que pode acontecer e o que é que 
não pode mesmo acontecer. 

Por último, quis valorizar o programa “Cultura em Movimento” que aconteceu nestas últimas semanas, 
que proporcionou aos munícipes e não só aos munícipes, um conjunto de espetáculos feitos para os 
munícipes, alguns deles também pelos munícipes, e que muito valorizam no valor do nosso concelho. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Uma vez que foram manifestadas mais intenções de intervenção, informou que iria fazer uma segunda 
volta, mas com mais rigor. Assim, informou que estavam inscritos o Sr. Presidente da União de Freguesias 
da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, o Sr. Jorge Beja e do Sr. João Soeiro, e que durante a primeira 
intervenção daria por encerradas as inscrições. 

 
Tomou a palavra Nuno Cavaco, Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
Não tinha intenção de intervir, e o João Figueiredo já disse tudo aquilo que tinha que ser dito, mas as 
coisas ficam escritas e é bom que sejam bem explicadas para que no futuro as pessoas possam saber do 
que é que estão a falar. E lamenta que um dirigente associativo fale de outros que não estão presentes 
para se poderem defender, e não foi só uma direção, foi uma série de direções de pessoas com partido, 
sem partido e com partidos diferentes, porque o União Banheirense é uma coletividade plural e tem uma 
história, pelo que pediu que lhe permitirem contar um bocadinho dessa história e tentar informar as 
pessoas todas, inclusive o dirigente associativo que falou.  
O União Desportiva e Cultural Banheirense resulta de uma fusão de três clubes por decisão das forças 
vivas da Baixa da Banheira, resultante de uma assembleia de organismos populares de base, porque havia 
três clubes e entenderam formar um para ter mais força e para poder ter capacidade para ter um complexo 
desportivo. E isto foi decidido assim há muitos anos atrás, porque o complexo desportivo era uma 
necessidade, a Câmara cedeu o terreno e vários apoios, bem como as sucessivas juntas de freguesia, e 
aquilo resulta do esforço de muitos sócios, amigos, empresários da terra, com entregas de camiões de 
areia, com pagamento de vedações, tudo o que possam imaginar, até que chegaram a vésperas de 2005 
e aí é que a “coisa entorna” porque estavam em vésperas de eleições. 
Vários dirigentes do PS visitaram a coletividade, tiveram inclusive reuniões, há posições públicas, é só uma 
questão de procurar, prometeram que lhes dariam todo o apoio, que fariam um megaprojeto, o que 
quisessem que fosse. Isto foi prometido e é público, não está a inventar nada. Aliás, a pessoa não está 
presente, pelo que não vai mencioná-la, mas já o disse aqui em várias assembleias, é só consultar as atas, 
e a pessoa em questão, que era uma das pessoas que prometeu, não disse nada.  
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Mas, o Partido Socialista tem aqui responsabilidades acrescidas porque prometeu apoiar aquele projeto, 
o projeto foi feito e, como sabem, passou várias candidaturas, não foi uma, não apareceu do nada, 
candidaturas essas que, para irem sendo passadas fases de seleção, implicavam gastos ao clube. Chegou 
ao ponto de se pagar projetos geotécnicos e projetos desse tipo, que são muito caros, e sempre na 
esperança dada por dirigentes do Partido Socialista e pessoas que trabalhavam na administração central, 
que o projeto seria apoiado, até que se dão as eleições autárquicas de 2005, há pessoas dirigentes do PS 
aqui que foram trabalhar para outros lados, e foram elas próprias a informar que não havia apoio nenhum 
e que o projeto era megalómano, portanto, há aqui responsabilidades do Partido Socialista e são factos 
históricos, não é a sua opinião, porque isto é sobejamente conhecido.  
Depois, durante estes anos todos, o União Desportiva e Cultural Banheirense tem posto candidaturas, mas 
tem tido azar. É azar. Não recebe um tostão. Nestes anos todos, não recebeu um tostão, há outros que 
metem candidaturas, e se calhar a candidatura é melhor, mas recebem. E ninguém pode levar mal que os 
diretores do União Desportiva e Cultural Banheirense digam isso, que não receberam um tostão e foram 
levados a engano. Aliás, pode relatar aqui, e tem testemunhas, que houve um senhor que é militante do 
Partido Socialista, que era dirigente do União Banheirense á altura e que quando soube que não iria haver 
apoio por parte das entidades que deviam apoiar, teve um AVC, porque acreditou- 
Isto foi na Baixa da Banheira, sabe-se, e é mais uma prova provada que havia gente do Partido Socialista 
na direção do União Desportiva e Cultural Banheirense, como havia do PSD, como havia de outros partidos, 
porque aquilo é plural, não é “uma cambada de comunistas que se juntam para dizer mal do governo e do 
PS!. Não, não é nada disso. Não é nada disso.  
Mas, isto aconteceu, não houve apoio e até hoje não veio um tostão. Não veio um tostão, e as pessoas 
estão no direito de se indignar, de se queixar, e sabe, porque fala com eles todos os dias, que eles ficam 
satisfeitos quando outras coletividades têm apoios, e reconhecem que têm capacidade.  

Não aprecia e não pode apreciar que haja este tipo de comportamento, quando o próprio se queixou várias 
vezes e deu exemplos de outras coletividades que são apoiadas, que são quase sempre apoiadas quando 
metem candidatura, porque acha que devem ser todos apoiados e não apenas um. É a sua opinião, mas 
nunca foi contra, nem será contra, que haja apoio a uma coletividade deste concelho., mas tem que 
levantar a voz quando na sua terra há uma coletividade que, sucessivamente, mete candidaturas e não é 
apoiada, que, sucessivamente, tem o compromisso e depois não é cumprido. Tem que falar, e ninguém 
lhe pode levar a mal. 
Para terminar, apenas quis dizer que hoje o complexo ganha forma porque teve o apoio das autarquias e 
de um particular, do privado, porque senão não havia nada, e ainda não está acabado. Vai sendo feito, 
com muita calma, com muito trabalho de gente de todos os partidos, mas a história não se apaga. Não 
está já feito, nem está mais avançado porque não houve apoio governamental, e houve, repetiu, um 
compromisso direto de dirigentes do Partido Socialista do concelho, e todos sabem isto. 
Por último, quis enviar um grande abraço e um abraço solidário a todos os dirigentes do União Desportiva 
e Cultural Banheirense, porque acha que não merecem uma coisa destas. 

 
Tomou a palavra Jorge Beja do PS 
Disse que não ia fazer nenhuma intervenção hoje, mas como o seu amigo João Faim, sem referir o seu 
nome, lhe mandou algumas “bicadas”, acha que é altura aqui de pôr “os pontos nos is”. De facto, na última 
Assembleia, fez referência a uma coisa que é habitual na democracia, e que é um preço na democracia, 
que é as câmaras deixarem para o fim, fazendo as coisas dentro da legalidade, mas deixarem as coisas 
boas para o fim. Uma dessas coisas, à qual fez referência, porque achou, e acha, que não é eticamente 
correto, foi ao lançamento do livro do João Gregório., seu amigo de infância, pessoa com quem se dá muito 
bem. Na altura, referiu, e voltou a referir, que não houve nenhum ataque ao João Gregório, mas achou que 
o lançamento do livro não era, quinze dias ou uma semana depois de ser público que ele seria o candidato 
à Junta de Freguesia da Moita. na sua perspetiva, eticamente correto, com todo o apoio da Câmara, e 
sabem o apoio que deram, desde instalações, com o lançamento do livro junto ao cais onde, por acaso, 
não estava presente, foi publicitado e houve logo a comparação com vários livros 
Vai falar do caso concreto que conhece, que foi o lançamento, em 1997, do livro do seu pai, que também 
era candidato à Junta de Freguesia da Moita, e que a Câmara apoiou, mas foi completamente diferente. O 
apoio que a Câmara agora deu todos sabem qual foi, na altura, o livro foi feito pelo seu pai, com o apoio e 
com a ajuda do falecido Miranda, com apoios particulares e, na altura, o lançamento foi na biblioteca da 
Moita, que foi a única ajuda que, inicialmente, a Câmara da Moita deu. Disponibilizou a biblioteca, como 
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disponibiliza, e sabe que a Câmara da Moita apoia o lançamento de muitos livros, mas não é isso que está 
em causa. Está a falar, concretamente, destes dois casos, e até sabe, porque ouviu na altura, não sei 
quantos, nem como, mas até sabe que a Câmara da Moita depois comprou vários exemplares, o que acho 
que é normal, mas não sabe quando é que comprou.  
E, ao contrário do que o João Faim disse, o lançamento do livro do seu pai foi em finais de agosto, princípios 
de setembro, e sabe porque o seu filho não era nascido, nasceu 15 dias, 3 semanas depois, e as eleições 
foram no dia 14 de dezembro, e também sabe a data porque é o dia de aniversário do seu pai e seu, e foi 
nesse dia, catorze de dezembro de mil novecentos e noventa e sete, que houve eleições e o seu pai ganhou 
a Junta de Freguesia da Moita. 
Pensa, mas não tem a certeza, que o apoio à compra de alguns livros por parte da Câmara até foi posterior, 
mas foi este o apoio que a Câmara deu, ou seja, disponibilizou a biblioteca, ao contrário do apoio que deu 
agora, mas acha que isto é normal, o que a Câmara fez não é nada de ilegal, simplesmente, disse que não 
era ético, nada mais. Acha que até é um tema de conversa que nem vale a pena, mas o João Faim hoje 
voltou a puxar a conversa, achou que tinha que defender as coisas como elas são, daí estar a dar datas 
concretas e exemplos concretos de como é que foi, portanto, presume, e tem quase a certeza absoluta, 
porque era tema de conversa quando saía com o seu pai e com o Miranda, que a Câmara comprou, à 
posteriori, alguns exemplares. Não sabe quantos, mas esse foi, eventualmente, o apoio monetário que 
possa ter dado, de resto, foi o disponibilizar a biblioteca para o lançamento do livro. 

 
Tomou a palavra João Soeiro do PS 
Disse que cada vez mais se admira com certas coisas que nunca pensou ver na sua vida. E, já agora, “a 
talhe de foice” disse que também viu dirigentes associativos, presidente de clubes, de associações, darem 
o apoio público a determinada força política e, como apêndice, levar a respetiva associação. Nunca pensou 
ver isso na vida. Uma coisa é a pessoa, o nome dela, a fotografia, outra coisa é levar como apêndice a 
associação, mas cada vez mais, fica surpreendido com certas coisas que assiste na vida. 
Em 2018, esteve numa reunião da Comissão Permanente de Administração, Finanças, Recursos Humanos 
e Modernização Administrativa, e crê que o Sr. Presidente João Lobo estava lá presente, onde disse, ao 
defender os funcionários da autarquia da Moita nessa reunião, que se algum dos presentes tiver o azar 
de, na rua, pôr as mãos nas algibeiras, hoje, com as novas tecnologias, alguém tira uma foto e mete nas 
redes sociais. Para seu espanto, quando a SINTAP quis fazer um plenário na biblioteca, tinha uma série de 
colegas do Matão, nomeadamente, dos jardins a entrar de mãos nos bolsos, e era um protesto contra si 
porque alguém lhes foi dizer que eu havia dito que os funcionários da Câmara da Moita eram todos de 
“mão na algibeira e ninguém trabalhava”. Deturparam, completamente, aquilo que disse. 
Numa sessão da Assembleia Municipal, crê que no pavilhão, estava em discussão uma moção que tinha 
a ver com os subsídios de insalubridade e penosidade, que contém frases do género, nessa linguagem 
brejeira, “comportamento hipócrita de mais um governo”, mas o que estava em discussão não eram os 
subsídios, o que estava em discussão era a moção. Usou da palavra e votou contra a moção, devido à sua 
linguagem contra o Governo do Partido Socialista, e já nessa hora estava espalhado nas redes sociais que 
o João Soeiro era contra as pessoas receberem esses subsídios. Deturpam as coisas. 
Tem muito respeito e amizade pelo União Banheirense, como por todos os clubes, gosta muito do União 
Banheirense e não admite a ninguém que o venha pôr mal com o União Banheirense, ou ao clube a que 
preside, porque ainda no fim de semana passado treinaram em conjunto.  

Não admite a ninguém, e aquilo que quis, e quer, para o União Banheirense é que receba apoios, tal como 
outros clubes têm recebido, mas existem regras e aquilo que ficou aqui provado é que houve dirigentes da 
União Banheirense que, pelos vistos, não queriam cumprir as regras, porque estas verbas nunca existiram, 
portanto, não venha agora o Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
dizer que está contra o União Banheirense, porque sempre gostou do União Banheirense e deseja-lhe o 
melhor. Não queiram por as pessoas do União Banheirense contra si, porque se o União Banheirense 
tivesse seguido os caminhos que outros seguiram, com certeza, dentro das normas, tinha tido apoios, e 
era isso que, com muito respeito, queria para o clube. Não aceita que venham deturpar aquilo que disse, 
porque já está habituado a deturparem aquilo que diz. 
Não são os donos da verdade, e o que disse foi aquilo que está gravado, como também está gravado aquilo 
que foi dito pelo Presidente da União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira. Não venham 
agora pôr as pessoas contra si, quando não tem nada contra as pessoas, nem contra o clube. Não venham 
mentir. Quem fala tanto que se deve dizer aqui a verdade, não venha menti. Disse “A”, não disse “B”. 



   Página 19 de 25 

N~~ao ponham na sua boca palavras que não disse, mas as pessoas têm que ser sérias e não se devem 
servir das Instituições para fazer campanha contra os governos, contra determinado partido, ou contra 
determinadas pessoas, e foi isso que aconteceu- Serviram-se da instituição, e a Instituição merece todo o 
respeito e foi desrespeitada por aqueles que dizem ser os seus amigos. 
 
Tomou a palavra João Faim da CDU 
Disse que, a propósito desta questão das coletividades, começava, exatamente, por pedir que lhe 
permitissem trazer aqui à Assembleia a informação de uma nota associativa da Confederação Portuguesa 
das Coletividades de Cultura e Recreio, porque os homens, as mulheres e os jovens que participam em 
todo o momento associativo são pessoas profundamente democráticas, quer apoiem esta ou aquela força 
política, quer apoiem este ou aquele governo. O movimento associativo é, de facto, uma escola de 
democracia. Muitos, e não vai referir nomes, mas muitas dos que aqui estão, passaram e tiveram, 
felizmente, essa escola.  

A própria Confederação das Coletividades, nesta nota associativa, diz, a este propósito e relativamente às 
eleições autárquicas de 26 de setembro, numa nota para os seus associados, para todos os membros da 
Confederação: 
“Considera-se oportuno deixar algumas recomendações gerais: 
- que se mantenham fiéis à causa do associativismo, enquanto participantes nesta importante atividade 
cívica, de acordo com a sua sensibilidade e conhecimento do projeto de cada força política; 
- que disponibilizem as instalações das associações, coletividades e clubes para as forças políticas fazerem 
ações de campanha, com segurança e conforto; 
- que se empenhem na campanha eleitoral de forma a contribuir para a mobilização do eleitorado e, assim, 
reduzir ao máximo a abstenção; 

- que contribuam ativamente para a construção de programas eleitorais e defendam os interesses das 
populações e, em particular, da cultura, recreio e desporto associativos.”  
Portanto, esta nota que está publicada, e da qual aqui reproduziu este pequeno excerto. responde a alguns 
mal-entendidos que, mais uma vez, se procuram aqui criar, que é o movimento associativo como escola 
de democracia, como escola de participação ativa da vida cívica, e a própria Confederação faz este apelo 
aos seus associados. É natural que, na diversidade de forças de participação das pessoas do movimento 
associativo, exista quem apoie o governo, quem critique o governo, quem se sinta mais apoiado, quem se 
sinta menos apoiado, “quem goste mais dos olhos escuros de alguém, ou dos olhos claros de alguém”, 
mas isso é o exercício da democracia. Quem não gosta, quem fica nervoso, pelos vistos, tem que tomar 
um bocadinho mais de “caldo de galinha“, porque fica um bocado mal nessa fotografia.  
Quis ainda colocar uma questão, relativamente a um projeto que não foi aqui referido, que tem a ver com 
a recolha de bio resíduos, e que é, de facto, uma das grandes apostas que o município faz e cujo arranque 
será iniciado já em outubro. No fundo, trata-se de promover a reutilização de um produto, não de um lixo 
como se costuma dizer, mas de um produto, para a sua reutilização e valorização. E isto quando até se faz 
um agravamento, com a taxa de gestão de resíduos, pela penalização das populações, com um aumento 
de 100%, como teve a taxa de gestão de resíduos. 
Porque o município se candidatou ao fundo ambiental e lançou esta candidatura a este programa, a 
pergunta que quis aqui deixar foi se, relativamente ao cronograma previsto, e sabem que, às vezes, as 
coisas não são exatamente como programado, de facto, está tudo encadeado, tudo preparado, se não há 
qualquer derrapagem relativamente àquilo que foi anunciado e ao programa inicial.  
Quanto ao resto, acho que cada um, e pediu que o perdoassem por falar na questão dos livres, cada um 
tira as conclusões que quiser. A ata está aprovada, as explicações estão dadas, não vai referir o nome de 
ninguém, e fica apenas a aguardar que a Câmara Municipal responda à questão que há bocado colocou 
sobre quantos livros, quantas publicações, ao longo do mandato, para não dizer em mandatos anteriores, 
foram apoiadas pelo município, independentemente deste, daquele ou daquela, da altura, do calendário 
ou de quem quer que seja. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção pediu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para prestar os 
esclarecimentos solicitados. 
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Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Disse que ia tentar cobrir todas as questões com a brevidade possível, e começou por três que não referiu 
antes. Primeiro, um aspeto que acha que é importante para todos e que o devem referir, referenciar e 
devem ter todos, ao nível dos órgãos autárquicos, uma intervenção sobre esta matéria porque precisam 
que sejam reforçados os meios das forças de segurança no concelho. Não é compreensível que, em vez 
de um processo de melhoria de serviços públicos, face à situação do país, à redução dos problemas dos 
défices que durante o período da troika justificaram a redução de meios em todos os serviços públicos e 
nas forças de segurança também, agora se esteja num caminho inverso e tenham hoje, quer guardas da 
GNR, quer agentes da PSP, menos do que tinham há quatro anos atrás Isto não tem uma razão plausível 
que se refira às questões orçamentais do orçamento de Estado, portanto, aqui Há fatores que precisam 
de ser explicados, e acha que era devida uma explicação à população e, sobretudo, é devido da parte da 
Câmara Municipal a exigência, e acha que é mesmo esta a palavra correta, a exigência de que sejam 
reforçados os meios e que se concretize, finalmente, o processo da construção do quartel da GNR. O 
contrato para a cedência do terreno tem dois anos, foi informado que estavam a iniciar a elaboração do 
projeto, mas passou um ano sobre isso, o que é tempo mais do que suficiente para fazer um projeto, e 
nem projeto, nem previsão de quando a obra se realizará, portanto, também é tempo de que este assunto 
tenha uma resposta, seja ela qual for, “está previsto para 22, para 23, para quando for”, mas o continuado 
silêncio sobre esta matéria, perante o estado em que o processo já estava, também não é compreensível. 

Quis ainda informar que já obtido o visto Tribunal de Contas para o maior concurso de sempre realizado 
no município da Moita, do ponto de vista do valor, trata-se do concurso para fornecimento de refeições 
escolares em 3 anos. Estão a falar de cinco milhões de euros para o fornecimento das refeições, do almoço 
e também do lanche, que é uma opção que já antigamente tinha sido decidida pelo município, de também 
fornecer este suplemento alimentar às crianças. Foi um processo também complexo, face ao valor e às 
condições, mas que foi levado a bom porto, não teve percalços e acabou por ficar concluído no prazo 
previsto e, no início deste ano, vai estar pronto para avançar. 
Quanto ás questões colocadas, não necessariamente pela ordem em que foram colocadas, sobre as 
oliveiras disse que não tinham conhecimento e que iam verificar o que se passa, ver se há algum problema 
e se estão a ser afetadas a de alguma forma, porque o que está previsto é aquela informação que foi dada, 
o seu o seu transplante para outro local e não alteração a essa intenção, mas se houver algum problema 
com alguma delas têm que atuar o mais rapidamente possível. 
Sore os dados meteorológicos crê, sem garantir, que o que está previsto é a informação ser reservada, 
mas não garante, e não quer dizer que não se possa, se houver esse interesse, fazer a proposta para que 
possa haver um acesso mais amplo a esses dados. 
Relativamente à questão junto à GEFA disse que também ia ser verificada. 
No que concerne ao Metro Sul do Tejo, acha merece uma palavra um bocadinho mais longa, porque este 
projeto e este investimento na melhoria da mobilidade e dos transportes públicos da região começou com 
um objetivo, que era a construção até aos limites, portanto, à zona Barreiro e da Moita prevendo-se que, 
posteriormente, houvesse o estudo de uma ampliação. A verdade é que chegou a Corroios e parou, e já lá 
vão bastantes anos, e se não continuou pelo resto do concelho do Seixal muito menos chegou ao Barreiro 
ou ao concelho da Moita. Mais recentemente, neste mandato que está a terminar, foi constituído, a convite 
da Secretaria de Estado dos Transportes do Ministério das infraestruturas, um grupo de trabalho onde 
participaram técnicos dos diversos municípios, para estudar as possibilidades de expansão, mas estudar 
do ponto de vista de projeto, do traçado, nada mais do que isso, avaliar os traçados possíveis e os 
condicionalismos, que são bastantes, e aqui já até ao limite do concelho do Montijo com o concelho de 
Alcochete. 
Este trabalho foi desenvolvido, produziu um relatório que aponta as soluções possíveis, como disse, há 
troços complicados, designadamente aqui, sobretudo nos concelhos do Barreiro, Moita e Montijo, porque 
por onde seria conveniente que circulasse, e estão a falar de espaços muito estreitos, de ruas antigas, 
estradas com pouca dimensão, a alternativa era uma circular exterior que não cumpre o objetivo que é ser 
um transporte de proximidade. O que então se equacionou foi a possibilidade de não ser no mesmo 
formato que existe até Corroios, ou seja, um formato de comboio ligeiro, mas sim ser “transporte em sítio 
próprio” como é chamado, que são modos de transporte sem carril, portanto, em roda, mas em canais 
reservados porque mais versátil. O grande problema de tudo isto, é que não há previsão nenhuma, nem 
compromisso nenhum, de quando é que isto vai andar. O PRR omite, o Portugal 2030 não tem previsão 
concreta, portanto ,não há qualquer garantia que, nos próximos anos, o projeto vá avançar e se vá 
prolongar, e é claro que isso os preocupa, porque é importante para a região, para a mobilidade da região, 



   Página 21 de 25 

que este meio de transporte se desenvolva, e por isso era necessário que houvesse, efetivamente, 
compromissos mais firmes sobre esta matéria, assim como em relação a Terceira Travessia. Podem andar 
aqui a “empurrar com a barriga até onde se conseguir”, mas a questão da Terceira Travessia é 
incontornável. A Área Metropolitana de Lisboa não se reequilibra, do ponto de vista das acessibilidades e 
do ponto de vista do desenvolvimento e da coesão do território, enquanto não tiver Terceiro Travessia no 
corredor central feita. Não há solução que fuja a isto, portanto, estão, permanentemente, a adiar o 
problema, e aqui repete aquilo que disse em relação ao Metro Sul do Tejo, não há nada de compromisso 
concreto, nem no PPR, nem no Portugal 2030, sobre esta matéria. 

Sobre a Terceira Travessia vão sendo deixadas sair algumas declarações de membros do Governo, ou de 
pessoas afetas ao Governo, de que estão a estudar, que estão a equacionar, que é muito importante, mas 
compromisso concreto nada. Nada. E se isto é importante para toda a Área Metropolitana, naturalmente, 
como já referiu, para o reequilíbrio territorial, para a coesão territorial da Área Metropolitana, é, 
particularmente, importante para os dois municípios que estão no fim das linhas, o Barreiro e a Moita. 
Estão no fim das linhas todas, estão encravados, do ponto de vista das acessibilidades atualmente 
existentes, são os que tem a situação mais desfavorável. Todos os outros concelhos estão mais próximos 
de Lisboa, e isso não é indiferente ao desenvolvimento que têm, à capacidade de atração de investimento, 
às soluções para o terreno da Baía do Tejo, antiga CUF Quimigal, ou do concelho da Moita para as 
acessibilidades a Lisboa, para as condições de quem aqui vive e trabalha fora daqui. 

Portanto, este também é um assunto que não pode ser posto numa prateleira à espera, sob argumentos 
de que é um investimento pesado e, seguramente, é um investimento pesado, mas vêm investimentos 
igualmente pesados e, seguramente, menos importantes a serem feitos. Por exemplo, basta referir a 
famosa linha circular do metro de Lisboa, que é muito interessante para andar a fazer “carrosséis” em 
Lisboa, mas que não resolve nenhum problema de fundo, e este resolve problemas de fundo, e para ali 
houve umas centenas de milhões e para aqui há zero. Para aqui há zero. 
Sobre o processo de recolha de bio resíduos, disse que apresentaram uma candidatura ao Fundo 
Ambiental com um valor um pouco superior a um milhão de euros, que foi aprovada e desenvolveram todo 
o trabalho de aquisição de material, aquisição de viaturas, preparação, seleção e contacto com as pessoas 
da zona onde se vai iniciar. Estão a falar de um processo de recolha porta-a-porta de bio resíduos 
domésticos e também de recolha junto dos produtores de maior dimensão, como cantinas escolares, 
estabelecimentos de restauração, e outros, como, aliás, está a acontecer em vários outros municípios. São 
processos experimentais, estão todos a aprender como se faz, o percurso a fazer, e isto implica alterações 
profundas na forma como, hoje em dia, se faz a recolha de resíduos. Acredita que o futuro para todos os 
resíduos passa por estes métodos de recolha porta-a-porta, ou algo semelhante, mas também tem a 
certeza que é um horizonte que ainda está distante. Todavia, o caminho tem que se ir fazendo, e já há 
várias experiências, tanto ao nível da Amarsul com a recolha seletiva como também já há trabalho a evoluir, 
com a recolha junto dos comerciantes do cartão e do vidro, e são processos que estão a fazer o seu 
caminho, mas é um caminho que se vai fazendo e consolidando experimentando. 

Têm tudo preparado para que se inicie em outubro, não chegaram ainda à Câmara as viaturas que foram 
adquiridas, mas já estão em Portugal, e porque vieram de fora demorou algum tempo a saírem do país de 
origem, e estão a ser preparadas, ou seja, estão a ser instalados os depósitos dos resíduos e têm 
perspetiva que serão entregues durante este mês e que o processo, efetivamente, se inicie em outubro. 
Sobre a troca de argumentos entre o Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale 
da Amoreira, Nuno Cavaco, e o membro da Assembleia Sr. João Soeiro, que acha que foi esclarecedora, 
disse que só queria referir um aspeto porque, na intervenção inicial o Sr. João Soeiro houve um elemento 
que não foi tido em conta, que foi o tempo. Hoje o “subprograma 2“ tem as condições que referiu, 
candidaturas até 100000 euros com financiamento a 70%, mas antes existiram outro tipo de 
candidaturas, designadamente, até houve uma em que era exatamente o contrário, ou seja, era para 
financiamento de programas superiores a 100000 euros, programas para construção de equipamentos. 
Estão a falar da primeira década do século, quando existia o “sub programa1”, até porque quando há um 
“2” há um “1”, e houve, mas não foram aprovadas. Também é facto que têm sido aprovados alguns, e 
ainda bem, o que significa duas coisas, um dinamismo dos clubes do concelho e também porque contam 
com o apoio da Câmara, porque se não tivessem o apoio da autarquia nenhum clube conseguia concretizar 
os projetos como têm conseguido. 
Quanto à intervenção do Sr. Pedro Mateus disse que foi “tudo tiros na água”, porque a APA levanta autos 
de contraordenação e diz que a moldura vai de xis a xis, não houve condenação nenhuma, até porque 
vivem no estado de direito, e de direita também, mas vivem num estado de direito onde existe o direito de 
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defesa e, como é evidente, estão a defender-se, portanto, não houve nenhuma conclusão de nenhum auto, 
aliás, parte daquilo que lá é afirmado contestam veementemente porque não é verdade. No primeiro auto 
eram referidas situações de tal dimensão, como uma fissura numa caixa de esgoto doméstico, uma 
ausência de tampa e uma pequena saída foi detetada no meio de um canavial. No segundo apresentam 
então as questões junto à Vila Verde e apresentam uma, que já hoje a classificou quando disse que era 
indecente, ridícula e que era preciso não ter pudor, e lamenta que a APA tenha colocado isso na sua 
contraordenação, referindo aquela saída da água da piscina sem qualquer fundamento, porque nem 
sequer há qualquer análise da água, ou qualquer outra coisa, aliás, um olhar a olho nu vê que ali quando 
sai água é água limpa, portanto, não tem nada a ver com qualquer situação de esgoto doméstico. Estão a 
defender se, foi preparada e apresentada a defesa, e estão confiantes de que os seus argumentos vão 
repor essa situação, mas estão ainda longe de uma decisão sobre essa matéria. 
 Como disse inicialmente, e diz sempre, uma rede de esgotos que tem muitas centenas de quilómetros de 
tubagens enterradas, quer a de pluviais, quer a de esgotos domésticos, é suscetível de ter problemas. 
Ocorrem entupimentos, ocorrem fissuras, ocorrem situações adversas, e aquilo que têm que fazer é atuar 
rapidamente, sempre são detetadas quaisquer uma dessas situações, e outra coisa que ocorre, no que 
diz respeito aos pluviais, é que a entrada nos pluviais de mais do que a água da chuva, e a água que sai 
de uma conduta policial não se espera que seja, na generalidade, dos casos água límpida, água potável. 
É uma água que arrasta a sujidade das ruas por onde corre, que arrasta detritos, portanto, não é água 
limpa. Para além disso, pode acontecer situações, porque esses mecanismos existem, perante 
entupimentos e derrames de caixas de esgoto doméstico, ao derramar, vá para o sumidouro e vai para o 
pluvial. Foi isso que aconteceu numa saída de efluente doméstico que ocorreu junto ao Cais da Moita 
onde, como sabem e como sabe quem frequenta aquela zona, não tem havido ali problemas, na semana 
passada, não sabe bem qual foi o dia, o cheiro era evidente. Os serviços foram à procura da origem e 
encontraram-na centenas de metros mais acima, na vila, com uma caixa com um entupimento e um 
transvase de efluente para a conduta de pluvial que saiu no cais. Foi resolvido, já não está a acontecer há 
alguns dias, mas são situações que, a qualquer momento, podem ocorrer. Quando refere que as situações 
apontadas são pontuais é, exatamente, neste sentido não se pode pretender, como querem 
maliciosamente fazer, caracterizar uma rede, como já disse, que tem centenas de quilómetros de condutas 
enterradas e, já agora, dezenas de milhões de euros aqui enterrados ao longo de 40 anos, que serve acima 
de 98% da população do concelho, pelo facto de haver um ponto, uma saída numa linha onde corre um 
fio de doméstico. Isso não caracteriza a situação e isso, quando se deteta, tem que se resolver, e é isso 
que fazem, mas não é esse o funcionamento da rede do concelho. 

Depois, porque também deu “deu tiros na água” quando se quis meter esta questão das candidaturas do 
amianto, pediu que lhe permitissem explicar a todos os que os ouvem como é que funcionam as 
candidaturas, do amianto ou de outra coisa qualquer. 
Os fundos comunitários são organizados pelo Fundo de Coesão, o FEDER, o Fundo Social Europeu, por 
exemplo, e depois, dentro de cada fundo existem “gavetas” para atribuição do dinheiro com objetivos, e 
então houve algum dinheiro para reabilitação de escolas, houve dinheiro para mobilidade, houve dinheiro 
para regeneração urbana, houve dinheiro para intervenções de valorização ambiental, assim como houve 
dinheiro do FEDER, no âmbito do Fundo de Coesão, e fala no país, porque depois as condições nas diversas 
regiões não são, exatamente, iguais, para ações do ambiente e de redes de saneamento, por exemplo, à 
qual candidataram a última grande obra de rede de saneamento, que foi no Penteado, no mandato 
passado, e que foi apoiada pelo Fundo de Coesão e do Fundo Social Europeu para as coisas imateriais, 
portanto, na área da educação, na área da ação social, etc. 
As orientações sobre as prioridades de investimento vêm da União Europeia e do acordo entre o Governo 
português e a União Europeia, e o que o Governo faz é determinar quanto cabe em cada “gaveta” e 
determinar a seguir, através dos avisos de abertura das candidaturas, quem se pode candidatar, em que 
condições se pode candidatar e quais os critérios de aprovação das candidaturas. O que o Governo fez em 
a relação a esta retirada do amianto, numa reprogramação ocorrida na transição de 2019 para 2020 para 
aproveitar, e deste ponto de vista claro que bem, os fundos que não estavam a ser utilizados em diversas 
dessas “gavetas”, portanto, fundos sobrantes, decidiu agregar uma verba colocá-la na “gaveta” das 
intervenções nas escolas, estabelecendo as condições quer eram que quem se podia candidatar eram os 
municípios, só os municípios. Portanto, as candidaturas, ao contrário do que disse, foram feitas pelos 
municípios, e pelo município da Moita, e a única intervenção do Governo foi em dois momentos, primeiro, 
decidir que ia pôr o dinheiro nessa “gaveta” de fundos comunitários, e segundo, um acordo de autorização 
do Ministério da Educação ao município para intervir na escola, que é propriedade do Ministério Educação 
e o município não poderia intervir sem esse auto. Foi isso. A candidatura é da Câmara Municipal, a gestão 



   Página 23 de 25 

da sua execução, a gestão da obra, é da Câmara Municipal, das câmaras municipais, portanto, o papel do 
Governo foi apenas esse, porque nem o dinheiro deu, porque o dinheiro é da União Europeia, é mesmo da 
União Europeia, nem sequer é do orçamento de Estado. 

Sobre as escolas do primeiro ciclo, como também disse na intervenção inicial, o município da Moita tem 
25 escolas do primeiro Ciclo, têm, aliás, vindo a crescer, a fazer salas de pré-escolar, a reconverter e vão 
atingir num curto prazo o objetivo de ter oferta de pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos, 
e já não estão longe disso. Atualmente, têm 37 salas de pré-escolar e tudo isto feito nos últimos anos, 
porque esta questão do ensino público pré-escolar tem poucos anos, portanto, tem sido um percurso 
intenso e, no que diz respeito às coberturas das escolas, como também referiu inicialmente, aquilo que 
faltava fazer e que foi agora colocado neste processo desta última candidatura eram 3 escolas, 3 em 25, 
todas as outras já tinham tido intervenções de requalificação, substituição das coberturas associadas, 
aliás, no atual quadro comunitário, nos últimos 4 anos, fizeram em 5 escolas, onde fizeram não só a 
substituição das coberturas como a requalificação dos espaços exteriores, num processo que já vinha de 
trás. O investimento na educação no município da Moita tem sido constante, desde o momento que as 
escolas passaram para a Câmara, e também já disse isso e não tem pejo nenhum em repetir que as 
escolas do município, não estando perfeitas, não temem comparações com qualquer outro município da 
região, nenhum. 
A mesma coisa têm feito em relação às instalações municipais, onde têm vindo a substituir, 
progressivamente, as coberturas de fibrocimento. Não está ainda tudo, ainda falta, mas têm vindo a fazê-
lo e, neste momento, vão-se iniciar mais duas intervenções. Têm feito faseadamente, até porque têm uma 
postura, porque é essa a sua opção, que é procurar, em simultâneo, não esquecer as necessidades de 
requalificação das instalações municipais, mas também não esquecer que trabalham para a população, 
ou seja, não é possível sacrificar serviços e sacrificar investimentos para o exterior para se resolver, de 
uma vez, problemas no interior. Tem que haver um equilíbrio e por isso as coisas são feitas faseadamente. 
De qualquer forma, as coberturas de fibrocimento são permanentemente monitorizados e, como também 
se sabe, o fibrocimento torna-se perigoso quando entra em desagregação e começa a libertar aquelas 
partículas, e uma vez que são acompanhados, são verificados, e os que estão não estão nessas 
circunstâncias, portanto, não estão a provocar perigos imediatos, para além de que, atualmente, em 
alguns espaços, não em todos é verdade, há alguns dos espaços onde existe fibrocimento onde existem 
também tetos falsos, uma cobertura, portanto, há um isolamento entre quem está no espaço e o telhado. 
Sobre o acesso à Vinha das Pedras disse que não está previsto para já, e relativamente aos livros que 
apoiaram neste mandato, e foram bastantes, informou que estavam a falar de nove livros apoiados através 
da editora local, três relativos ao concurso Moita Património, o Tratado do Cante, que foi apresentado 
recentemente e um livro de história local de António Ventura. Depois, foi lançado um livro escrito pelo 
encenador Rui Catalão, com peças de teatro que foram trabalhadas por jovens locais e com a sua 
encenação no Centro de Experimentação Artística, foi lançado o livro sobre o golfinho, sobre o qual já dirá 
um pouco mais, foi lançado mais um livro dos Pequenos Poetas, mais uma nova edição dos Pequenos 
Poetas, uma nova edição dos Poetas Nossos Munícipes, dois prémios nacionais de poesia Joaquim Pessoa 
e ainda a Carta de Património do Concelho. Foram ainda apoiadas outras publicações de alguns autores, 
edições particulares, a quem dão algum apoio na forma que é habitual, adquirindo para as bibliotecas 
municipais, ou para as bibliotecas escolares quando são edições de interesse para a população escolar. 
Sobre o livro do golfinho, do qual já tinham falado na última Assembleia, porque acha que vale a pena 
esclarecer os parâmetros em que aconteceu, disse que a essência do projeto do golfinho não foi um livro, 
a sua essência foi um trabalho pedagógico de contar e de construir histórias com as escolas, e esse 
trabalho começou no ano letivo 19/20, ainda no final do ano 2019. Naturalmente, com a pandemia e o 
encerramento das escolas, não chegou a todo o lado, do ponto de vista da ida às escolas e desse trabalho 
com as escolas, com os professores e com os alunos, concluiu-se já no ano letivo 20/21. Viu-se que todo 
o trabalho e as histórias tinham qualidade, que o trabalho realizado pelos miúdos, pela escritora para 
Fátima F. e pela ilustradora, de facto, valia a pena uma publicação e previu se a lançamento dessa 
publicação no final do ano letivo, quando o trabalho ficou pronto. Não houve nenhuma intenção de a data 
ser antes ou depois da apresentação do candidato, até porque ser candidato é um direito que assiste a 
todos. O papel do João Gregório, que não foi escritor do livro, foi, e acha que todos os presentes que o 
conhecem sabem que ele é um extraordinário contador de histórias, o de acompanhar a escritora Fátima 
F. neste percurso por todas as escolas a contar uma história, a tal história do golfinho, a partir da qual os 
alunos construíam as suas próprias histórias. Foi esse o trabalho dele e foi um bocadinho dessa 
experiência que ele relatou naquele dia. Não teve nenhum protagonismo especial, não teve nenhuma 
homenagem, foi mesmo só estar ali, fazer parte, porque o trabalho se deveu muito a essa capacidade que 
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ele tem de contar as histórias e de lançar a imaginação dos jovens para depois construírem a sua própria 
história. 
Sobre a questão da toponímia disse que a informação que tinha é que ata foi produzida e assinada logo 
na altura. Independentemente disso, porque não é isso o mais importante, há um conjunto de propostas 
de elencagem de nomes, mas a questão que se coloca é que não há novos arruamentos para haver 
atribuição dos nomes, portanto, será uma reserva para o futuro, quando houver vias e ruas que precisem 
da atribuição de um nome. 
Sobre as festas da Moita, que não são as festas da Moita, como aconteceu o ano passado, face às 
circunstâncias da pandemia, apesar de ser diferente porque este ano estão numa fase bastante mais 
liberta do ponto de vista das atividades que se podem desenvolver, das condições de circulação, com o 
processo de desconfinamento a continuar a avançar e com a vacinação nos níveis em que está, mas ainda 
assim não há condições, nem pouco mais ou menos, para que as festas se realizem como eram habituais. 
Aquilo que se vai fazer é um conjunto de eventos, alguma animação itinerante na rua que não proporcione 
ajuntamentos através dos bombos, o arraial, existirá algum lançamento de fogo para assinalar alguns 
momentos e depois o essencial serão os espetáculos que, para que também fique percebido, estavam 
contratados, comprometidos desde o ano passado. Como pensa que sabem, face à suspensão ou 
cancelamento das atividades e dos espetáculos que foi decretada o ano passado, também foi produzida 
legislação que indicava que os espetáculos já comprometidos ao contratados ou eram reagendados ou 
então havia lugar ao pagamento, para que os artistas e os grupos musicais não se vissem, de repente, 
abandonados, e oi isso que aconteceu. 
Portanto, os espetáculos que vão ocorrer este ano estavam comprometidos, eram o elenco das festas do 
ano passado, ou parte porque haveria mais, mas espetáculos do ano passado que foram reagendados 
porque, como disse, nalguns casos até já tinham o procedimento concursal feito, noutros casos havia um 
compromisso, e apesar de não estar ainda o compromisso comprometido, porque são uma instituição de 
palavra de honra, portanto, o compromisso que existia era para ser cumprido, e os cinco espetáculos que 
vão ter nas festas não são fruto de iniciativa que tenha nascido agora, são o concretizar de uma 
programação que estava preparada desde o ano passado. 
Para terminar, informou que a rua Fernando Pessoa vai ser asfaltada, mas a outra não está no programa 
de asfaltamento. 
 
Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Em relação aos atos da Câmara disse que tinha duas notas de esclarecimento porque, de facto, às vezes 
também fica um pouco espantado, um pouco até é por favor. com certas atitudes. 
Determinados organismos da administração central, designadamente, a APA com este auto, o que tem de 
caricato é que quando foi construída a piscina, para todo o programa da piscina, foi preciso obter um 
parecer favorável para o vazamento da água para descarga no meio hídrico mais próximo, e quem emite 
esse parecer e quem autoriza é a APA. 

Também não consegue resistir a prestar mais outro esclarecimento, porque, muitas vezes, parece que há 
um conceito, em algumas pessoas ou mentalidades, que as autarquias, sejam elas quais forem, seja o 
governo qual for, são os “filhotes do governo”, mas o orçamento de uma autarquia, definido pela Lei das 
Finanças Locais, é constituído por participação nas receitas nacionais, pelas receitas próprias e também 
por contratos-programa resultantes de candidaturas, e aquilo que é transferido da administração central 
para as autarquias, e que já foi referido muitas vezes, em longas e largas assembleias municipais, em 
longos e largos anos, e que é aquilo que está mais próximo do que a lei define do que já esteve em termos 
percentuais, é aquilo que é definido na lei, que é a participação das autarquias em relação às receitas dos 
impostos nacionais, ponto final.  
Portanto, esse conceito que, infelizmente, paira em muitas mentes no país, e por aí fora, de que as 
autarquias recebem um dinheiro que é dado por vontade dos governos, mas a vontade dos governos 
sucessivos, independentemente de qual deles for, tem sido não implementar diretamente aquilo que a lei 
diz em termos percentuais, e como disse há pouco estando, de há uns anos a esta parte, melhor. 
Depois quis dar uma pequena nota, porque se trouxessem para aqui tudo o que ouvem, e quando houve 
falar de compromissos assumidos verbalmente em 2005 até se “arrepia todo”, tinham muito para falar. 
Muito, muito para falar. 
Sendo a última sessão deste mandato da Assembleia Municipal a que preside, ainda que não corresponda 
ao termo do mandato que só termina quando forem empossada os novos órgãos, como é natural, não 
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podia deixar de dizer que a sua preocupação neste mandato foi sempre, como todos podem comprovar, 
não de intervir, mas sim procurar dirigir e coordenar as intervenções todos, porque foi esse o conceito que 
aprendeu a ter sobre quem preside à Assembleia Municipal. Não ser o ator, o interveniente direto principal, 
e coordenar a hipótese de intervenção de todos os que foram eleitos pela população, independentemente 
daquilo que são as suas opções político-partidárias. 
Nesta última sessão, quis também agradecer a ajuda de todos, bem como a “desajuda”, mas também quis 
agradecer àqueles que os acompanharam durante anos, e que já os acompanham há muitos anos, do 
Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais, pelo menos o próprio é acompanhado há muitos anos, neste 
caso, por elas, também pelos outros funcionários que aqui estão, deixar uma palavra, porque não se 
sentiria bem se não o fizesse, para relembrar a reformada, que também merece um grande abraço, Alda 
Mouzinho. 
Terminou a desejar sucessos pessoais, sucessos políticos só deseja àqueles que, naturalmente, perfilha, 
e muita saúde. 

 
Concluída a ordem do dia, deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para iniciar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 

 
Por não ter pedidos de intervenção, submeteu a ata em minuta a votação. 
 
 
A ata em minuta da presente reunião foi aprovada por unanimidade, para produção imediata de efeitos, 
com vinte e sete votos a favor, sendo quinze da CDU, seis do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, um 
independente. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, eram vinte e três horas e cinquenta e seis 
minutos do dia oito de setembro de 2021. 
 
 

O Presidente 

 
 

A 1ª Secretária 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, em ficheiro mp3, que faz parte 
integrante da mesma. 


