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Ata nº 13 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, nesta 
cidade de Faro e Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu pelas 21.00 
horas, a Assembleia Municipal de Faro, em sessão ordinária, sob a 
presidência da 1.ª Secretária, Ilda Maria Lita Pereira da Silva (dado a 
ausência do titular do cargo) e do 2.º Secretário, João Manuel Bento Mota 
Lopes, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 – Período Antes da Ordem do Dia; 

2 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 
municipal relativa à determinação das Taxas de Derrama, IMI, IRS e Taxa de 
Direitos de Passagem - Proposta n.º 202/2018/CM; 

3 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 
municipal relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019 – 
Proposta nº 214/2018/CM; 

4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta apresentada pelo Executivo 
municipal relativa ao “Ponto de situação e hipótese de abordagem às Ilhas 
Barreira na Proposta de Revisão do PDM (3ª Fase) – Proposta n.º 
200/2018/CM; 

5 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 
municipal relativa ao Plano de Mobilidade e Transportes do Concelho de 
Faro (PMT) - Proposta n.º 121/2018/CM; 

6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 
municipal relativa à estratégia de regeneração urbana: declaração dos 
prédios devolutos em 2018 – Proposta n.º 231/2018/CM; 

7 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 
municipal relativa à Estratégia Local de Habitação do Município de Faro 
2018-2025 – Proposta n.º 241/2018/CM; 

8 – Criação da Comissão de Proteção Ambiental e Bem-estar Animal; 

9 – Criação da Comissão de acompanhamento para a mobilidade reduzida 
no Concelho de Faro; 

10 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 
acerca da atividade desta e da situação financeira do Município, nos termos 
da alínea c), do nº 2 do artº. 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro; 

11 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

  

O Primeiro Secretário, em exercício, procedeu então à chamada, verificando-se 

que estavam presentes os seguintes membros: 
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Tiago Botelho da Silva (PSD); Luís Miguel Neves (PS); Francisco Manuel 
Mateus Domingos Conde Soares (PSD); Beatriz Calafate (PS); Teresa 
Alexandra Viegas Correia (PSD); Ilda Maria Lita Pereira da Silva (PS); Pedro 
Gonçalo Custódio Valente (CDS); Carlos Alberto (PS); Manuel Francisco 
Botelho Agulhas (CDU); Marta Gabriela Correia (PSD); Tatiana Henriques 
Homem de Gouveia (PS); João Manuel Camacho Gameiro Alves (PSD); Paulo 
Jorge Gonçalves Teixeira (PS); Pedro Miguel Gama Cláudio (PSD); Carla 
Alexandra Nunes (PS); Carlos Guerreiro de Brito (BE); Carlos Miguel Cruz 
Teixeira (CDS); Susana Cristina da Silva Joaquim (PS); António Goulart de 
Medeiros (CDU); Paulo Sérgio de Jesus Baptista (PAN); Berta Paula Brito 
Cruz Silva Dias (PSD); João Manuel Bento Mota Lopes (PS); Michel Tomás 
Ribeiro (PSD); Carlos Manuel Vargas Santos (PS); Manuel Eurico dos Santos 
Mestre (MPT); Maria Manuela Palmeira Neto (PS); Vítor Manuel Pinto Ortega 
Reis Cantinho (PPM); Bruno Gonçalo de Azevedo Lage (PSD – Presidente da 
União das Freguesias de Faro Sé e S. Pedro); Steven Sousa Piedade (PSD – 
Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro); José António Viegas Leal 
Jerónimo (PS – Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi) e Sérgio 
Vicente dos Santos Martins (CDU – Presidente da Junta de Freguesia de Stª. 
Bárbara de Nexe). 

Não estavam presentes: 

Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD); José Apolinário Nunes 
Portada (PS); Luís Miguel da Graça Nunes (PS); Rita maria de Carvalho 
Salgado Garcia e Costa (PSD); Ana Lúcia Silva de Passos (PS); José Vítor da 
Silva (PSD); Fernando Manuel Correia Marques (PS); Augusto Arnaldo Nunes 
Otero Taveira (BE); Dora Sofia de Oliveira Ferreira de Melo (CDS); Catarina 
Alexandra Matos Marques (CDU) e Cátia Susana da Palma Moreis Gomes 
(PSD). 

Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 
substituição. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro 
Norte, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 
profissionais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do PSD, 
Tiago Botelho da Silva. 

- Do membro do grupo municipal do PS, José Apolinário Nunes Portada, um 
pedido de substituição na presente reunião, por motivos profissionais, tendo 
sido substituído pelo elemento a seguir na lista do Partido Socialista, Luís 
Miguel Neves.  

- Do membro do grupo municipal do PS, Luís Miguel da Graça Nunes, um 
pedido de substituição na presente reunião, por motivos profissionais, tendo 
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sido substituído pelo elemento a seguir na lista do Partido Socialista, Beatriz 
Calafate. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, Rita Maria de Carvalho Salgado 
Garcia e Costa, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 
pessoais, tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista do PSD, 
Marta Gabriela Correia. 

- Do membro do grupo municipal do PS, Ana Lúcia Silva de Passos, um 
pedido de substituição na presente reunião, por motivos profissionais, tendo 
sido substituída pelo elemento a seguir na lista do Partido Socialista, Paulo 
Jorge Gonçalves Teixeira. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, José Vítor da Silva, um pedido de 
substituição na presente reunião, por motivos pessoais, tendo o elemento a 
seguir na lista do PSD, Eduardo Gonçalo de Almeida, apresentado 
igualmente um pedido de substituição por motivos pessoais, José Vítor da 
Silva, foi substituído pelo elemento a seguir na lista do PSD, Pedro Miguel 
Gama Cláudio. 

- Do membro do grupo municipal do PS, Fernando Manuel Correia Marques, 
um pedido de substituição na presente reunião, por motivos pessoais, tendo 
sido substituído pelo elemento a seguir na lista do Partido Socialista, Carla 
Alexandra Nunes. 

- Do membro do grupo municipal do BE, Augusto Arnaldo Nunes Otero 
Taveira, um pedido de substituição na presente reunião, tendo sido 
substituído pelo elemento a seguir na lista do BE, Carlos Guerreiro de Brito. 

- Do membro do grupo municipal do CDS, Dora Sofia de Oliveira Ferreira de 
Melo, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 
profissionais, tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista do CDS, 
Carlos Miguel Cruz Teixeira. 

- Do membro do grupo municipal da CDU, Catarina Alexandra Matos 
Marques, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos de 
saúde, tendo o elemento a seguir na lista da CDU, Emanuel José Pereira 
Aniceto, apresentado igualmente um pedido de substituição por motivos 
profissionais, Catarina Alexandra Matos Marques, foi substituída pelo 
elemento a seguir na lista da CDU, António Goulart de Medeiros. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, Cátia Susana da Palma Morais 
Gomes, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos de 
doença, tendo o elemento a seguir na lista do PSD, Wanda Maria das Dores 
Vargues, apresentado igualmente um pedido de substituição, Cátia Susana 
da Palma Morais Gomes, foi substituída pelo elemento a seguir na lista do 
PSD, Michel Tomás Ribeiro. 

Estavam presentes junto à Mesa:  
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rogério Conceição Bacalhau Coelho 
e os Srs. Vereadores Sophie Matias (PSD); Carlos Jorge Matias Gonçalves 
Baía (PSD); Adriano João Leal Cardoso Guerra (CDS); bem como os 
Vereadores do Partido Socialista Carlos Miguel Sengo Costa; Carlos Pedro 
Sousa Gordinho; Ana Cristina Valadas Grilo e Aquiles Marreiros.  

Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia 

Municipal, em exercício, declarou aberta a reunião e chamou para coadjuvar 

hoje os trabalhos da Mesa o membro do grupo municipal do PS, Carla 

Alexandra Afonso Nunes. 

  

Seguidamente a Srª. Presidente da Assembleia em exercício faz a leitura da 

Ordem de Trabalhos, passando-se então ao: 

PONTO N.º 01 

Período Antes da Ordem do Dia 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Para o Período Antes 
da Ordem do Dia, deram entrada nos serviços da Assembleia Municipal 
várias recomendações, uma moção e dois votos, um de pesar e outro de 
saudação. 

Vamos começar pelo Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Francisco 
Palaré, que foi entregue pela bancada do PSD, a quem passo a palavra para 
fazer a leitura.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Obrigado Sr.ª Presidente, boa 
noite. 

“Voto de Pesar Pelo Falecimento do Cidadão Francisco Pinto Rodrigues 
Palaré 

O Dr. Francisco Pinto Rodrigues Palaré é uma personalidade que os farenses 
se habituaram a reconhecer como um humanista, pessoa de bem, solidário, 
pedagogo e educador, sendo estimado por várias gerações que com ele 
privaram. 

Em tempo oportuno, o Município de Faro entendeu corporizar esse 
reconhecimento com a atribuição da Medalha de Mérito Grau Ouro, justa 
distinção que humildemente uma comunidade pôde realizar para prestar 
tributo ao labor de um dos seus melhores, em particular a quem dedica a 
sua vida a servir a educação e o progresso social. 

O Sr. Professor Francisco Palaré, como muitos de nós sempre o trataram, 
dedicou-se à nobre missão do ensino e da educação, tendo sido Diretor 
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Regional da Educação do Algarve, tarefa que lhe trouxe reconhecimento no 
Algarve e o País. 

Dedicou-se a várias outras causas públicas, tendo também sido membro 
desta Assembleia entre 1998 e 2001. 

Foi Presidente do Rotary Clube de Faro e fundador da Delegação Algarvia da 
Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, participando em outras 
entidades sociais e culturais nas quais sempre demonstrou um grande 
saber, humanidade, respeito e uma postura elevada que nos marcou para o 
futuro. 

Assinalando o seu desaparecimento ocorrido no passado dia 5 de outubro de 
2018, a Assembleia Municipal de Faro manifesta publicamente o seu pesar e 
apresenta à sua família as mais sentidas condolências. 

Faro aos 26 dias de novembro de 2018.”» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Muito obrigada Sr. 
deputado.  

Eu, antes de passar à votação deste Voto de Pesar, pedia aos membros desta 
Assembleia e ao público, que dedicássemos um minuto de silêncio em 
memória do Dr. Francisco Palaré, porque realmente foi um homem que se 
distinguiu na área da Educação, onde esteve à frente dos destinos da 
Direção Regional da Educação durante muitos anos e por quem eu, em 
particular, nutria uma especial consideração e amizade. 

Portanto, ponho à vossa consideração e gostaria que todos me 
acompanhassem nesse minuto de silêncio em memória do Dr. Francisco 
Palaré.» 

Seguiu-se um minuto de silêncio em memória do Dr. Francisco Palaré. 

Decorrido o minuto de silêncio retomaram-se os trabalhos. 

Passou-se então à votação do Voto de Pesar 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 
Abstenções – 00 
Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na votação, o referido Voto de Pesar foi aprovado por 

unanimidade. 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Segue-se então o 
Voto de Saudação apresentado pela bancada do CDS, a quem pedia que 
passasse à leitura.» 
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O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – « “Voto de Saudação - 43 Anos 
do 25 de Novembro de 1975. 

Comemorou-se no passado domingo, o 43.º Aniversário do 25 Novembro, um 
movimento que conteve a ala de radical do Movimento das Forças Armadas, 
apoiadas pela extrema-esquerda, e determinou a natureza pluralista e 
democrática do regime político e constitucional português, na senda da 
consolidação do processo democrático iniciado pelo 25 de Abril. O “25 de 
novembro”, ato singular e irrepetível da nossa história, marca 
indelevelmente o fim da transição revolucionária. 

O povo português soube, não sucumbindo às manobras táticas e 
estratégicas de uma franja radical da sociedade portuguesa, que podiam ter 
resvalado numa guerra civil, rejeitar uma visão autocrática e 
internacionalista de Portugal. O povo português conseguiu, com firmeza, 
romper com a ditadura de 40 anos e aceitar um caminho diferente, que nos 
salvou de uma nova ditadura de sinal contrário. 

Essa viragem foi decisiva para que Portugal aceitasse pluralmente uma 
continuidade exemplar na política de integração europeia e ocidental. Com 
efeito, este entendimento vigorou, nos últimos quarenta e três anos, e foi 
partilhado pela esmagadora maioria do povo português. 

Neste contexto, importa salientar o contributo dos partidos democráticos e a 
resistência indómita de muitas figuras de relevo, que permitiram que 
Portugal fosse hoje um país democrático, prestigiado, aberto e tolerante, 
integrado na União Europeia, em pleno desenvolvimento. 

É sob o signo dessa unidade feita pela história que celebramos, uma vez 
mais, o dia que garantiu o caminho pacífico e democrático do nosso povo. 
Alguns poderão achar que esta evocação é supérflua, outros pugnarão por 
assinalar este momento como um dia de liberdade e democracia. 

Assim, o Grupo Municipal do CDS-PP propõe à Assembleia Municipal de 
Faro, reunida a 26 de novembro de 2018, que: 

Aprove um voto de saudação dedicado a todos aqueles que, em 25 de 
Novembro de 1975, colocaram Portugal na senda da Democracia, da paz e 
da Liberdade iniciada a 25 de Abril de 1974. Dar solene testemunho da 
nossa gratidão a todos os que souberam, com notável aprumo militar e 
grande coragem moral, cumprir o seu dever, bem como prestar comovida 
homenagem àqueles que tombaram em defesa da liberdade.”» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Relativamente a esta moção, 
dizer aquilo que temos dito sempre, que saiu do mais recôndito fundo do 
baú de velharias, naturalmente, muito menos anticomunista do que a do 
ano passado (não sei o que é que se passa, há alguma inovação nessa 
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bancada), mas continuando com o mesmo estilo, adulterando a história 
muito recente, naquilo que diz respeito ao que foi o 25 de novembro. 

O que aconteceu foi um golpe de direita, que não o concretizou 
completamente, porque o objetivo era outro completamente diferente, 
atrasou a revolução, como é óbvio, mas não parou a revolução, é um 
processo que se vai construindo com a luta daqueles que querem construir. 
E, como é óbvio, nós vamos votar contra.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Este voto de saudação dos 
quarenta e três anos do 25 de Novembro de 1975, é uma moção recorrente e 
sempre apresentada pelo CDS. De facto, saudamos aqui a evolução que 
houve no texto deste tipo de moções que têm vindo a ser apresentadas todos 
os anos. Nada tem a ver este texto com aquele que foi apresentado o ano 
passado e há dois anos. Há já aqui um reconhecimento do trabalho que foi 
feito, quer dos militares do 25 de Abril, quer de alguma franja dos militares 
de 25 de novembro.  

Portanto, da nossa parte também vai haver aqui uma evolução em relação à 
nossa votação, que é de abstenção em relação a esta moção.»         

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Não havendo mais 
declarações, vamos passar à votação.» 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 03 (CDU) 

Abstenções – 14 (12PS; 01BE; 01PAN) 

Votos a favor – 14 (10PSD; 02CDS; 01PPM; 01MPT) 

Face ao resultado obtido na votação, o referido Voto de Saudação foi aprovado 

por maioria. 

Presidente da Assembleia, em exercício – «Passamos agora à 
recomendação enviada pelo PSD, que está relacionada com as carreiras 
entre as Portas do Mar e a Praia de Faro.» 

O membro da AM, Steven Sousa Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – leitura da recomendação: 

“Recomendação 

Considerando que: 

1. As carreiras de barco entre as Portas do Mar e a Praia de Faro decorrem 
com uma frequência de seis saídas diárias, para uma viagem com a 
duração aproximada de 30 minutos, e que os bilhetes têm um custo que 
variam entre ao 3,00€ para adulto (ida e volta) e 1,80€ para as crianças 
entre os 4 e os 11 anos (ida e volta). 
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2. A carreira para a Praia de Faro, representa uma alternativa ao acesso por 
via terrestre, que por norma está sempre muito condicionado devido a 
fatores externos, pode ser apanhada no Cais das Portas do Mar, na Baixa 
de Faro. 

3. Com o constante acréscimo de turismo na cidade, as carreiras para a 
Praia de Faro, representam um importante motor para a economia e 
comércio local desta zona balnear. 

4. Há partidas da cidade às 9h00, 10h30, 12h00, 14h30, 16h00 e 18h30. No 
sentido inverso, há embarcações a partir à 9h45, 11h15, 12h45, 15h,15, 
17h30 e 19h30 e que a viagem dura aproximadamente 30 minutos. 

5. A Câmara Municipal1 é a entidade gestora deste serviço, quer para a 
população farense (residente e estudantil), quer para os que visitem a 
cidade. 

Este Grupo Parlamentar considera que não é aceitável que haja somente 
uma embarcação a prestar este serviço e quando é necessário abastecer as 
carreiras sejam suspensas. 

Faro e os farenses têm de assumir de uma vez por todas a Ria Formosa e as 
suas ilhas barreira como uma mais-valia económica e ambiental, para além 
das suas enormes potencialidades que devem ser aproveitadas ao nível do 
recreio e lazer. Além das excelentes praias, há inúmeras atividades que se 
podem desenvolver não só nos meses de junho, julho, agosto e setembro, 
como por exemplo percursos pedestres, turismo de natureza, gastronomia, 
desportos ou simplesmente passear e conhecer este núcleo habitacional, não 
fazendo qualquer sentido que os farenses fiquem impedidos por ausência de 
transportes públicos (neste caso ligação via marítima) de fruírem das 
condições naturais existentes no seu concelho e fiquem condicionados e 
limitados nas suas deslocações à cidade de Faro. 

Assim, o Grupo do PSD da Assembleia Municipal de Faro recomenda que as 
carreiras regulares para a Praia de Faro, para além do maior número de 
carreiras durante os meses compreendidos entre junho e setembro, passem 
a ser de 30 em 30 minutos, haja mais uma embarcação a fazer este trajeto. 

O Grupo do PSD da Assembleia Municipal de Faro refere ainda que o 
aumento do fluxo de turistas em Faro requer também mais exigências e 
ofertas de modo a termos uma cidade mais funcional, mais hospitaleira e 
com boas acessibilidades onde a Ria Formosa e as ilhas barreira como ex-
líbris de Faro e do Algarve não podem ficar esquecidas nem negligenciadas. 

Subscritores: 

Steven Sousa Piedade 

                                                           
1
 (alterada para: “A Docapesca é…”, de acordo com o esclarecimento do Sr. Presidente da Câmara) 
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Bruno Lage.” 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Em relação a este assunto das 
carreiras para a Praia de Faro, o MPT acha que deve ser mantida durante o 
ano todo e não só durante o período da época balnear, porque para além de 
ser uma mais-valia para a própria cidade e para quem nos visita, é sem 
dúvida nenhuma uma mais-valia para a Praia de Faro, ajudando a 
dinamizar a mesma e a espalhar mais as pessoas que nos visitam, visto que, 
na parte central, quem chega à Praia de Faro de autocarro, fica mais 
centrado naquela zona e pouco se movimenta, por vezes nem sequer 
visitando a barrinha, a Barra do Ancão. Portanto, quem tem acesso à Praia 
pelo barco, para além de ser um passeio altamente agradável para quem nos 
visita e mesmo para nós farenses, é uma forma de dinamizar mais a Praia. 

Portanto, achamos que as carreiras devem ser mantidas o ano todo e não só 
durante o período da época balnear.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Nós estamos, no geral, de 
acordo com a proposta, mas já agora duas ou três coisas que nos parecem 
importantes.  

Era importante saber – até por uma questão de se discutir o Plano e 
Orçamento hoje e parece que nada disso lá está contido – se existem 
condições objetivas de a Câmara de Faro avançar com esta questão de mais 
barcos, mais carreiras, etc.? 

Depois, é evidente que se coloca muita ênfase no turismo; a ideia é que não 
serão só turistas, são também as pessoas do nosso concelho e outras que 
nos venham visitar e é importante que se tenha isso em conta.  

De qualquer das formas, sim senhor, seria um benefício para os farenses e 
como tal nós estamos de acordo.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «À primeira vista, quem lê esta 
recomendação não consegue entender as razões da mesma. 

Em primeiro lugar, quem faz a exploração das carreiras da Praia, até mesmo 
para a Culatra, para o Farol e para a Ilha de Faro, são empresas privadas. E, 
com certeza, se estas carreiras fossem lucrativas eles iam manter as 
carreiras durante o ano todo.  

Só se é intenção, por parte do PSD, que a Câmara comece a comparticipar 
com estas carreiras e isso já torne aliciante para estas empresas privadas 
começarem a ter carreiras no inverno e mais carreiras no verão.  

Eu, de facto, esperava é que o PSD requeresse aqui que a Câmara, quando 
dá o alvará para este tipo de serviço, solicitasse uma contrapartida com a 
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participação por parte da Câmara para haver mais carreiras e para haver, 
para a Ilha de Faro, carreiras durante o inverno. 

De facto, nesta recomendação, a Assembleia Municipal recomenda as 
carreiras regulares para a Praia de Faro; mas recomenda a quem? É 
daquelas moções que eu não consigo entender…  

Nós concordamos, vamos aceitar a moção, porque não queremos que vocês 
digam que somos nós que estamos a impedir que haja mais carreiras, que 
haja carreiras no inverno, nós não queremos isso. Agora, se há uma 
entidade que pode ter aqui uma palavra sobre o aumento das carreiras, quer 
no verão e que haja regulamente uma, duas ou três carreiras no inverno, e é 
essa entidade que pode obrigar o promotor deste tipo de serviços, é a 
Câmara Municipal de Faro.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Por uma questão de 
melhoramento dos transportes, ou seja, de serviço público, estamos de 
acordo; acredito é que devemos ser bastante cuidadosos com a forma como 
iremos explorar a Ria, este paraíso natural, salvaguardando o ambiente. O 
aumento de fluxo na Ria poderá ter consequências a nível da sua proteção. 
Portanto, deixava esta ressalva. Mas como a recomendação também, de 
alguma maneira, reflete esta preocupação vamos aprovar e manter-nos 
atentos.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Em relação a esta moção aqui 
apresentada, eu reporto-me um pouco àquilo que foi dito pela bancada do 
PCP, porque dado que isto é uma exploração e é uma concessão que está 
adjudicada a um privado, até que ponto é que isto, aprovado ou não aqui a 
nível da Assembleia Municipal, pode entrar numa concretização final. Dado 
que há um protocolo, há um número de carreiras que estão acordadas, esse 
protocolo é até quando? É isso também que eu gostaria de saber e que não 
está aqui mencionado. Porque se existe um protocolo e se o protocolo, 
imaginemos, é até 2020, até lá esse protocolo está em vigor e nada disto que 
está aqui pode passar para diante, porque é um privado. 

Não quero dizer com isso que o Bloco não vote a favor, vota a favor porque, 
de facto, isto é uma benesse para todos os farenses em si e é mais uma 
ajuda em relação ao próprio turismo também, que eu acho que é de louvar. 
É de louvar, mas há que ver, porque como digo a concessão é de um privado 
e, como tal, é necessário ver se está contemplado ou não a nível orçamental 
para 2019.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu queria só completar esta 
proposta, no sentido de dotar os barcos com um espaço próprio para 
bicicletas, ou outro tipo de aparelhos de locomoção elétrica, que vai ser nos 
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próximos meses, penso eu, a grande revolução no acesso imediato, 
sobretudo, às praias. 

Lembrei-me eu agora, porque frequentei a praia há muitos anos, e lembro-
me do segundo pontão que existia de desembarque para distribuir mais 
equitativamente os veraneantes, ou quem fosse dar um passeio à praia. E 
propor a reconstrução do pontão que existia, ou – penso eu que seria melhor 
– pensar em relocalizá-lo noutro sítio mais a nascente.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Eu só queria dar aqui uma nota que é: 
no ponto cinco dessa recomendação onde se lê “a Câmara Municipal de Faro 
é a entidade gestora deste serviço”, deve-se ler “a Docapesca é a entidade 
gestora deste serviço”, e não a Câmara, nós não temos qualquer custo nem 
responsabilidade neste tipo de transporte.» 

O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – «Era um pedido 
de esclarecimento: o Sr. Presidente da Câmara está a alterar a moção 
apresentada pela bancada do PSD…?» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Não havendo mais 
declarações, vamos passar à votação.» 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 31 

Face ao resultado obtido na votação a referida recomendação foi aprovada por 

unanimidade, passando a constar no ponto 5: 

 “A Docapesca é a entidade gestora deste serviço, quer para a população 
farense (residente e estudantil), quer para os que visitam a cidade”. 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – Declaração de voto – «Eu tenho 
estado a verificar, desde o início desta Assembleia Municipal, e isto já vem 
de mandatos anteriores, que se apresentam aqui moções atrás de moções 
que não fazem sentido absolutamente nenhum. É uma perca de tempo, não 
só esta como muitas das outras que vêm a seguir. 

Era no sentido de chamar a atenção dos grupos parlamentares, para ver se 
isto termina de uma vez por todas, na medida em que há assuntos tão 
importantes, a nível desta agenda, que é importante discutir e também não 
há respeito nenhum por aquela gente que ali está, que acaba por sair daqui 
às tantas da manhã.  

Portanto, eu chamo a atenção dos grupos parlamentares para que se acabe 
com esta brincadeira.» 
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Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Ora bem, temos a 
seguir uma recomendação e uma moção sobre a questão do Comando 
Territorial da GNR de Faro e a saída desta entidade. Temos uma 
recomendação da CDU e temos uma moção do PSD. Como se trata do 
mesmo assunto, e segundo foi acordado na conferência de líderes, vamos lê-
las em separado e discuti-las em conjunto. 

Portanto, dou a palavra à bancada da CDU para fazer a leitura de respetiva 
recomendação.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – « “Recomendação - Acerca da 
saída do Comando Territorial da GNR de Faro. 

Foi veiculado pela Comunicação Social a saída do Comando Territorial da 
Guarda Nacional Republicana (GNR) instalado em Faro, para um terreno 
cedido pela Câmara Municipal de Loulé ao abrigo de um protocolo assinado 
com o Ministério da Administração Interna. A justificação dada pelo Senhor 
Ministro Eduardo Cabrita aquando da cerimónia da assinatura do protocolo 
prendeu-se com o facto de a GNR não ter responsabilidade na zona urbana 
de Faro. 

O Ministro garantiu ainda que o Presidente da Câmara Municipal de Faro 
fora informado desta decisão antes do seu homólogo de Loulé. Foi anunciado 
que o novo Comando Territorial será construído de raíz junto ao local onde 
ficará o Comando Distrital de Operações de Socorro e a base de helicópteros. 

Pondo de parte supostas manifestações emocionais com características 
bairristas e protagonistas, que em algumas situações se podem justificar 
mas que neste contexto nos parecem desnecessárias, entendemos que é 
necessário proceder-se a uma análise desapaixonada e objetiva da matéria 
em questão antes da tomada de qualquer posição de ordem política. 

1- Saber, se de uma forma objetiva e transparente, o Ministério da 
Administração Interna, tratou o assunto em questão com a Câmara 
Municipal de Faro; 

2- Se assim aconteceu, saber qual a posição que este Órgão, ou o Senhor 
Presidente tomaram; 

3- Saber se foram contactados e ouvidos, quer o Comando quer os 
profissionais da GNR; 

4- Saber se se reconhece a existência de várias insuficiências nas atuais 
instalações que dificultem o trabalho da GNR enquanto força de segurança 
com missão de âmbito Regional; 

5- Saber se desta decisão tomada e concretizada pelo Ministério da 
Administração Interna podem resultar prejuízos para o Concelho de Faro; 
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6- Saber que proposta, intenção ou projeto, tem a Câmara Municipal de Faro 
para resolver os problemas detetados que dificultam a prestação de 
segurança às populações e outros que lhe estejam subjacentes. 

Sem que se deixe de ter em linha de conta a responsabilidade e o 
compromisso assumido da defesa pelos eleitos nesta Assembleia Municipal, 
nomeadamente dos eleitos da CDU, dos direitos e interesses dos munícipes e 
do município de Faro, entendemos que relativamente a matérias como a que 
estamos a tratar, nos é exigido uma maior ponderação e análise objetiva, 
para discernir o que é ou não é prejuízo para o Concelho. 

Assim como estaríamos completamente contra que a Câmara Municipal de 
Faro, para resolver este que estamos a discutir, ou outro problema de 
natureza semelhante, se substituísse ao poder central que é quem tem os 
meios e a obrigação de os resolver; isso sim, constituiria um prejuízo grave 
para os munícipes e para o município de Faro. 

Neste enquadramento propomos a seguinte recomendação: 

a) Que o executivo municipal através do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Faro, tendo como base as perguntas contidas no texto desta 
proposta de recomendação, ou da forma como o entender fazer, proporcione 
o esclarecimento que impõe a matéria que estamos a discutir, que permita 
uma tomada de posição política desta Assembleia Municipal, objetivamente 
responsável, enquadrada na defesa dos interesses do Concelho de Faro, 
capital de Distrito, condição que lhe confere uma maior responsabilidade na 
defesa dos interesses da região Algarvia onde se insere.  

Os Eleitos da CDU”» 

O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – «”Moção – Travar a Retirada do 
Comando Territorial da GNR e o Esvaziamento do Concelho. 

A capitalidade de Faro está a ser posta em causa com a retirada de 
importantes organismos públicos da cidade, estando a ser vítima de decisões 
extremamente lesivas para o concelho. 

A política de investimento público, nomeadamente de equipamentos 
nacionais fora de Lisboa não pode assentar num inaceitável leilão entre 
autarquias locais, para ver qual delas melhores condições oferece para 
diminuir o esforço financeiro da Administração Central. 

O Comando Territorial da GNR é o último e grave exemplo, subtraído a Faro 
para ser entregue a um concelho limítrofe, sem que se conheça qualquer 
estudo ou fundamento que sustente essa decisão. Tal foi feito nas costas dos 
Farenses, sem que se tenha sequer procurado encontrar uma solução com a 
colaboração do Município. 
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Faro é uma cidade que foi pensada para ser Capital com o propósito de 
servir a Região. Um Algarve mais forte, mais reivindicativo e com mais peso 
de decisão precisa de ter a sua capital forte, não esvaziada e alvo de políticas 
desgarradas e de uma pretensa descentralização, a qual náo é mais o que 
um gritante esvaziamento da importância histórica do concelho e a sua 
capacidade de se fazer ouvir no plano regional e nacional. 

Ontem o INEM e a Proteção Civil, hoje a GNR e amanhã outras instituições 
se vão seguir. Faro tem, pois, que estar atento, por exemplo, à futura 
localização do novo Hospital, como bem lembra o Presidente do Partido 
Socialista de Faro em artigo de opinião pessoal recente. 

Por isso, o PSD/Faro diz não a este tratamento desrespeitoso e lesivo para 
com a nossa cidade e o nosso concelho. Neste sentido, o PSD/Faro faz um 
apelo às outras forças políticas, que sejam, como nós, portadores desta 
indignação e a representem de modo a contrariar a injustiça a que estamos a 
assistir. Temos que estar juntos neste combate para que esta decisão 
violentadora dos melhores interesses e da dignidade do concelho e da Região 
possa ser efetivamente travada e revertida. 

Porque Faro merece melhor, exigimos à Câmara Municipal de Faro a tomada 
de todas as ações possíveis para reivindicar junto do Ministro da 
Administração Interna, do Primeiro-Ministro e de todas as entidades que 
entenda conveniente a reversão da decisão de deslocalização do Comando 
Territorial de Faro da GNR para fora do Concelho. 

O Grupo Municipal do PSD.”» 

O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – «Esta moção do 
grupo do PSD é límpida e cristalina. Sabe-se ao que vem. É aquilo que se 
chama uma moção de gestão de danos. Quem a escreve sabe, ou parte do 
princípio, que há um julgamento que já está feito, que é o julgamento do 
futuro, o da história. Dentro de cinco, dez anos, dir-se-á que o Comando 
Territorial saiu de Faro no mandato de Rogério Bacalhau e do executivo 
PSD/CDS. 

Injusto ou justo, este é um julgamento irreversível para o futuro. E portanto, 
quem escreve a moção está com o cuidado de acautelar o presente momento, 
em termos de encontrar solução para uma pergunta, que formulada de 
forma incorreta ou correta (não interessa agora para o caso), vai pela cabeça 
de muitos cidadãos, de muitos eleitores, incluindo aqueles que um dia, 
distraídos, votaram neste executivo e lhe deram maioria absoluta, que é: 
será que o Presidente Rogério Bacalhau e o executivo do PSD/CDS fizeram o 
que tinham a fazer para manter o Comando Territorial em Faro? E se o 
fizeram, porque é que não foram capazes de o fazer? Volto a dizer, incorreta 
ou corretamente formulada, é esta a pergunta que vai na cabeça de muita 
gente. 
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É evidente que a resposta à primeira parte da pergunta, as respostas podem 
ser múltiplas, por muitos sentidos, mas a segunda parte da pergunta é uma 
imagem de marca que se cola quer ao Presidente Rogério Bacalhau, quer ao 
executivo PSD/CDS, quer por não serem capazes “de”…  

E é aqui que entra a gestão de danos, como é evidente. Faltando saber se a 
gestão de danos é relativa ao Presidente Rogério Bacalhau, ou é relativa ao 
PSD. Porque há uma nuance maravilhosa nesta moção, é que em vez de 
dizer “recomenda à Câmara”, “exige”, o que significa que no mínimo há uma 
distância. 

É óbvio que há toda a legitimidade, tem todo o direito o PSD de fazer a 
gestão de danos, ninguém coloca isso em causa, não contem é connosco 
para fazer essa gestão de danos. E, sobretudo, não é esse o papel da 
Assembleia Municipal! O papel da Assembleia Municipal não é fazer a gestão 
de danos de um executivo. O papel da Assembleia Municipal é saber o que é 
que aconteceu, exatamente – e há aí a Recomendação da CDU, com um 
conjunto de questões que necessitam de ser respondidas –e então, a partir 
daí, formular os juízos de valor que têm que ser formulados e, se for 
necessário, adotar as posições que têm que se adotar. Mas nunca por nunca 
é papel da Assembleia Municipal fazer gestão de danos do executivo, ou de 
uma bancada desta Assembleia. Tenho dito.»   

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Temos aqui duas moções 
antagónicas. Uma de facto pede esclarecimentos e muito bem, está no 
caminho correto. E a outra diz: “Travar a retirada do Comando da GNR e o 
esvaziamento do Concelho”… São duas moções totalmente diferentes. Nós 
vemos aqui na moção da CDU que de facto é necessário fazer 
esclarecimentos, se o Sr. Presidente tinha conhecimento, se não tinha 
conhecimento, se já tinha havido contactos ou não. A outra é totalmente 
diferente.  

É dito aqui na moção “ontem foi o INEM, a Proteção Civil”… E no passado foi 
também o Tribunal da Relação. No Governo de Passos Coelho, Governo da 
direita, o Tribunal da Relação e a Cidade Judiciária, que estavam previstos 
para Faro, também foram esquecidos. Eu não ouvi uma voz do PSD de Faro 
insurgir-se contra esta decisão. Assim como também não ouvi o Sr. 
Presidente da Câmara insurgir-se contra a saída do INEM de onde estava, no 
Mercado Abastecedor. Também não ouvi o Sr. Presidente se insurgir contra a 
saída da Proteção Civil de Faro. 

Agora, é verdade que a Câmara tem estado adormecida durante nove anos. 
Isto é óbvio! Tem andado entretida com outras situações.   

O que me preocupa neste momento não e a saída da GNR de Faro, não é a 
saída do INEM, até não é a saída da Proteção Civil. É que se o Sr. Presidente 
da Câmara não acordar, se corre o risco de sair de Faro… é isso que me 
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preocupa, é o futuro. Não vou adiantar muito mais, porque o Sr. Presidente 
da Câmara é capaz de saber muito mais do que eu, mas muito mais. E é por 
isso que se fala na capitalidade, isto é uma palavra muito bonita, mas quem 
está no poder tem que utilizá-la, tem que ter a capacidade política para 
intervir. E a capacidade política para intervir não é, constantemente, estar a 
insurgir-se contra o Poder instituído, contra o Governo. Isso só está a 
fragilizar a reivindicação que se está a fazer. Isto aconteceu no passado e 
muitas vezes acontece com este tipo de moções. 

Portanto, é preciso tomar em atenção que nós temos que salvaguardar os 
interesses da nossa cidade, queremos que muitos serviços que estão aqui 
ainda possam ficar cá. É isso é que me preocupa. Portanto, nós não nos 
revemos nesta posição do PSD. Tenho dito.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Srs. Deputados Municipais – e 
eu estou a dizer isto porque houve aqui uma intervenção, há umas semanas 
atrás, que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Deputado do 
Bloco de Esquerda diziam que estavam muito admirados que se tratassem 
as pessoas aqui por Deputados Municipais; eu estive preocupado com isso, 
nessa altura intervim pouco, mas estive a ouvir as Assembleias Municipais 
do Porto e de Lisboa, onde realmente todas as bancadas se tratam por 
Deputados Municipais. Portanto, eu aqui vou tratar as pessoas por 
Deputados Municipais. 

Esta moção do PSD é uma moção que pretende alertar para uma situação 
que não tem outro nome: isto é o assalto do poder, por parte do Governo e 
por parte do PS a nível da região, nomeadamente da Câmara de Loulé, que 
tem condições financeiras para conseguir, no futuro, levar a capital do 
Algarve, como já noutras situações há muitos séculos se passou, daqui para 
fora. Isto é o que estamos a assistir verdadeiramente. Falou-se no INEM, 
falou-se na Proteção Civil, agora fala-se na GNR, vamos falar no Hospital 
Central, que já há muitas tentativas da Câmara de Loulé para tirar daqui o 
Hospital Central e, portanto, isto é um verdadeiro assalto ao poder, no 
sentido de se retirar a capital do Algarve de Faro. Isto tem que ser dito com 
esta verticalidade! E mais: o Sr. Presidente, e eu tenho pena de ele aqui não 
estar esta noite, porque não gosto de me dirigir às pessoas quando elas cá 
não estão, mas o Sr. Presidente da Assembleia Municipal esteve no anúncio, 
em Loulé, quando o Senhor Ministro da Administração Interna aqui esteve, 
estava sentado na primeira fila e ouviu, sem tugir nem mugir, a esta questão 
que se coloca hoje aqui. E eu gostava de lhe perguntar, face a face, se ele 
aqui estivesse, qual era a posição, porque nessa altura não tomou nenhuma, 
qual era a posição que ele toma relativamente a estas matérias e 
nomeadamente a esta, que é a mais grave neste momento. 
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Quanto eu sei, o Presidente da Câmara de Faro, sobre esta matéria, foi-lhe 
perguntado em tempos o que é que ele pensava desta situação e, daí para 
cá, nunca mas lhe perguntaram nada, nem lhe disseram nada, a não ser 
esta conferência de imprensa que houve do Senhor Ministro, em Loulé. 

Portanto, vamos pôr aqui os pontos nos i’s e vamos dizer frontalmente se 
todos estamos efetivamente empenhados em Faro. E se os senhores 
deputados estão empenhados, não olhem partidariamente para estas 
questões, como eu tenho aqui dito, e nomeadamente à bancada do Partido 
Socialista tenho aqui dito que os senhores olhem para questões estruturais. 
Nós estamos disponíveis para discutir, não é esta lana-caprina que anda 
aqui de moções, que não têm vencimento nenhum. Se o Presidente Bacalhau 
não resolve algumas das questões que são aqui levantadas por vezes, é 
porque eventualmente não tem condições financeiras, ou não fazem sentido 
nenhum. Nós temos aqui ouvido disparates atrás de disparates em moções, 
consecutivamente, que não fazem sentido nenhum. Eu por exemplo tenho 
estado calado, porque realmente me arrepio disso. Passei aqui como 
vereador dois mandatos, estive aqui pelo segundo mandato como deputado 
municipal e há coisas que chocam ouvir. 

Agora, esta não; esta é uma matéria em que nós, independentemente da 
posição que o PS pode assumir a nível do Governo e a nível da Câmara de 
Loulé, que eventualmente terá a sua legitimidade, quem tem oitenta milhões 
de euros no banco com certeza que não sabe o que lhe há de fazer e tem 
condições para fazer o Comando Operacional da GNR em Loulé. Faro não 
tem dez milhões hoje para mandar fazer o Comando Operacional da GNR em 
Faro e Loulé tem. 

Portanto, isto é uma questão de unidade nesta Assembleia Municipal, para 
que se coloque, ou que se juntem, ou que se mandem moções, ou que se 
faça como se entender, no sentido de fazermos sentir ao Governo… 

Contrariamente ao que se diz, ainda hoje, na Assembleia, o PCP e nós 
tivemos que nos aliar para defender direitos dos trabalhadores, 
contrariamente ao que vocês dizem que nós não fazemos.  

Portanto vocês tiveram que se aliar a nós para travar o que o Governo quer 
fazer relativamente aos professores.  

E portanto nós vamos continuar disponíveis para discutir questões de fundo, 
que mereçam ser discutidas, e não assuntos de lana-caprina.  

Eu não fiz nenhum ataque à bancada do PS, eu quero que entendam isto. 
Estou é a alertar a Assembleia para uma questão vital para o nosso 
concelho, porque a seguir vai o Hospital e não se sabe o que é que irá mais, 
porque isto é um assalto à capital, à capitalidade, e mais nada. E com isto 
eu não estou a atacar a bancada do PS, quero que entendam isto. Disse.»   
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O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Eu gostaria de dar aqui uma achega 
e dar um esclarecimento amplo nesta situação, com dados concretos sobre 
aquilo que até foi pedido pela bancada do Partido Comunista. 

Também para dizer que, desde 1998/99, quando se deu início à Junta de 
Freguesia do Montenegro à qual eu pertenci, que se fala que a GNR deveria 
ter outras condições. O que quer dizer que desde 98/99 até 2018/2019, já 
vão alguns anos, já passaram cá alguns Presidentes de Câmara. E por aquilo 
que me parece, os Presidentes de Câmara que passaram por cá foram 
Presidentes de Câmara do PS, PSD/CDS; PS, PSD/CDS e até agora nada 
feito. 

O que quero dizer com isto é que não só em relação à saúde, como nós 
temos falado e bem, que está no estado em que está, mas em relação às 
autoridades a nível do nosso concelho, não têm sido acarinhadas e elas 
próprias o dizem, pelos próprios Presidentes de Câmara deste concelho. E 
por isso passava a citar duas situações.  

A primeira, por aquilo que foi dito pela bancada do PSD, acho que há uma 
inércia à vista e bem clara, porque começou com o Macário, continuamos 
com Bacalhau e aquilo que tem vindo a ser feito em relação à situação da 
GNR, ou outras situações, está à vista. Não é por uma razão que Loulé 
cresce e Faro mantém-se ou diminui.  

Mas passando à frente e para dar uma ajuda no esclarecimento com dados 
fidedignos, o Posto da GNR de Faro tem dois carros capazes para andar na 
rua, toda a frota está degradada. Tem dois carros antigos que estão a ser 
reparados constantemente para poderem andar na rua.  

Faro, neste momento, tem um Posto da GNR e um Comando Distrital.  

Se Faro perder o Comando Distrital, perde também o Gabinete de Apoio ao 
Cidadão, que passa para Loulé; perde o Gabinete do SEPNA que se reporta 
ao ambiente e aos animais; e Faro, se perder o Comando Distrital para 
Loulé, também perde o Gabinete de Apoio à Vítima. Não sei se vocês sabiam 
disto, mas é uma realidade. 

Agora, só para termos uma noção do interesse político de Loulé: a cidade de 
Loulé tem o Posto da GNR e o Destacamento; a cidade de Quarteira tem o 
Posto da GNR e o Sub-destacamento; Almancil tem um Posto da GNR; 
Vilamoura tem um Posto da GNR e Salir tem um Posto da GNR. Ou seja, 
estamos a falar de cinco Postos da GNR, o Posto principal tem o 
Destacamento e o Sub-destacamento, e agora querem para lá o Comando 
Distrital. 

Em relação a esta situação, temos também que o Posto da GNR de Faro, 
neste momento, até ao dia 20 de dezembro, está a mandar para Olhão 
durante as vinte e quatro horas, cinco agentes e nós, no concelho, não temos 



 

 

Ata nº. 13                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   19 

26/11/2018 

 

homens para fazer os patrulhamentos. E ainda em São Brás, Faro é 
chamado para fazer as ocorrências – isto é absurdo, mas é uma realidade, 
talvez esta Assembleia não tenha conhecimento disto. Assim sendo, quando 
tal acontece, o concelho fica sem patrulhas de momento na rua.  

Eu não sei se vocês têm noção – e quando falo em vocês reporto-me a esta 
Assembleia e a todo este público presente, que é bem-vindo – que se em 
Faro, a nível da zona rural, que é bem grande (que não é uma zona que seja 
patrulhada a não ser pela GNR, toda a gente sabe disso) se existir uma 
situação de ocorrência na Praia de Faro, na zona de Santa Bárbara, Estoi, 
Conceição, Rio Seco, onde quer que seja, não há lá um agente. Pode 
acontecer o que quer que seja que lá aconteça, que o quartel não tem 
nenhum agente para mandar para a rua. É bom que se perceba isto, porque 
desde 1998/99 que eu me debato com esta situação relacionada com o 
Montenegro e com o concelho de Faro. Há vinte anos, não há três dias, nem 
há três anos. 

Ainda relacionado com esta situação, queria aqui deixar mais alguns 
esclarecimentos. Coisa que se resolvia – inclusive dito pelos próprios agentes 
– com um subsídio de risco, se fosse pago a todos os agentes da GNR em 
Faro, sabe-se que muitos agentes receberiam esse subsídio e muitos mais 
estariam disponíveis para vir para as ruas fazer os patrulhamentos. Não 
recebendo, ficam assim nas funções administrativas. 

Sabe-se também que o GIPS tem um subsídio de risco, tem viaturas novas, 
tem alguma fartura de agentes, pois são patrulhas bem remuneradas em 
relação aos agentes da GNR e da patrulha no concelho. Finalmente, a 
Câmara de Loulé, disponibiliza nove milhões de euros, mais um terreno, 
para um quartel que servirá para instalar o Comando Distrital da GNR do 
Algarve. Esta é a razão que está a fazer com que Faro venha a perder o 
Comando Distrital. Mas também porque o Posto da GNR de Faro está em 
instalações pertença da igreja, que neste momento reivindica aquele espaço. 
Os senhores sabiam disto? Se sabiam, não divulgaram. 

Por esta razão, penso que passará por uma decisão política, entre as forças 
políticas de Faro nesta Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, para 
levar a uma solução viável.  

Sabe-se que o Sr. Presidente da Câmara de Faro pouco ou nada tem feito 
pelas melhorias das condições das forças de segurança nesta cidade. 
Gostava de poder fundamentar tudo aquilo que já foi falado, com mais estes 
seguintes dados (anuais): quinhentos acidentes, que a patrulha que está na 
rua é chamada para fazer as ocorrências; trezentas ocorrências, que a 
mesma patrulha é chamada à rua quando há ruídos domésticos, obras fora 
de horas e outras; quinhentos autos de ocorrência de abatimentos no 
asfalto, carros avariados na via, etc. Tudo isto perfaz, em média, mais de 
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duas mil chamadas ao local, registadas no Posto da GNR de Faro, fora as 
falsas chamadas. 

Por média, a patrulha percorre cem quilómetros por oito horas de serviço no 
nosso concelho. Isto é a realidade do nosso Posto da GNR de Faro. Com dois 
homens que temos há vinte anos, meus amigos, não brinquemos com estas 
coisas que são sérias, não é de hoje, é de há vinte anos. E agora que estamos 
a sentir que as coisas estão a fugir, por uma questão política, porque Faro é 
PSD e Loulé é PS, as coisas fogem-nos das mãos, porque nós farenses não 
temos feito nada. Esta é que é a realidade. Tenho dito.»  

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Srs. membros da Assembleia, 
eu penso que sou o único regionalista… Esta é uma matéria de âmbito 
regional.  

Já ouvi falar no Tribunal da Relação, no INEM, na Proteção Civil, acrescento 
o Comando dos Bombeiros, já ouvi falarem Loulé, Olhão, São Brás, portanto 
todo um território vastíssimo e que tem que ser pensado a nível regional. 
Ora, a segurança pública é do âmbito regional e como tal deve ser discutida 
ao nível do Algarve, envolvendo todos os municípios, por falta de uma 
Assembleia Regional – precisamente onde este assunto devia ser debatido e 
sobre a decisão final não ditada centrifugamente por Lisboa. Obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «É natural, e compreendo, a 
indignação pela retirada do Comando da GNR do concelho, a par de outros 
que também foram referidos, mas nesta situação acho que as questões 
levantadas pelo Partido Comunista fazem mais sentido neste momento para 
a Assembleia Municipal, para que possa então tomar uma decisão mais 
objetiva com base em respostas que esperamos ter.  

Até porque talvez mais importante do que saber se a GNR vai retirar o 
comando ou não, é saber aqui um pouco, como o Bloco de Esquerda referiu, 
que tipo de atuação a GNR tem tido em Faro. Se estamos satisfeitos, se falta 
algo, se existem efetivos suficientes e se nos sentimos seguros. Deixo estas 
questões no ar.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Eu não tencionava falar na 
discussão destas duas moções, até porque terei oportunidade de ler a 
proposta do Partido Socialista, mas de facto a intervenção do Sr. deputado 
Gameiro Alves exigiu-me aqui que fizesse um ou outro comentário. Perdoará 
o Sr. deputado Gameiro Alves que me dirija a si, porque as palavras foram 
proferidas por si e não pela bancada do PSD, apesar de representar a 
bancada do PSD.  

Fico muito triste de ver a forma como encara as moções que são aqui 
apresentadas. É porque esta Assembleia Municipal tem responsabilidades, 
foi eleita por todos os farenses e aqui estão representados todos os farenses, 
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portanto se de alguma forma qualquer deputado municipal ou membro da 
Assembleia Municipal traz aqui um problema é porque considera que esse 
problema é importante e deve ser debatido, pelo menos tendo em 
consideração aquilo que entende pelos farenses. Deixe-me dizer-lhe que pode 
não ter sido um ataque à bancada do Partido Socialista, mas eu enquanto 
membro desta Assembleia Municipal senti-me atacada pelas suas palavras. 
Porque eu, Sr. deputado, fui eleita para estar aqui e se eu entender que há 
um problema de um qualquer munícipe e que me sinta no direito de trazer 
aqui, Sr. deputado lamentará, trá-lo-ei em qualquer situação. E considero 
que as suas palavras são desrespeitosas, não apenas com a bancada 
municipal do Partido Socialista, mas com esta Assembleia toda. E considero 
que as suas palavras são desrespeitosas para com a democracia. 
Relativamente a isso, é o único àparte que gostaria de fazer quanto à sua 
intervenção.  

Quanto ao mais, dizer que considero as questões levantadas pela bancada 
do PCP importantíssimas, devem ser respondidas, os farenses merecem uma 
resposta e merecem um entendimento cabal sobre o que aconteceu nesta 
situação.  

Porque, e isto agora vai ao encontro da moção apresentada pelo PSD, custa-
me muito a crer que o que tenha acontecido tenha sido um cenário deste 
género: o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, 
está sentado no seu gabinete, e recebe uma chamada do Ministro da 
Administração Interna que lhe diz: Estou? Boa tarde Sr. Presidente, era só 

para dizer que o Comando vai sair de Faro e vai passar para Loulé, depois um 

dia nós logo falamos sobre isto, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente; 

muito gosto em ouvi-lo, Sr. Ministro. E a chamada desliga-se cai a chamada e 
o Sr. Presidente fica confortavelmente no seu gabinete, sentado à espera que 
seja agendada uma qualquer reunião com o Ministério. Em vez de dizer 
assim: Não! Mãos à obra e vamo-nos pôr a caminho e perceber o que é que 

está aqui a acontecer! Custa-me muito a encarar que tenha sido isto que 
aconteceu. Estou em crer que não pode ter sido isto que aconteceu! Que 
nenhum Presidente de nenhuma Câmara, neste país, se contentaria com um 
telefonema e ficaria sentado, quieto, de braços cruzados à espera que alguém 
agendasse uma reunião, fosse onde fosse.  

Isto era o ponto relativamente à moção do PSD. Sem pôr em causa que a 
moção do PSD tem os seus pontos que estão corretos, com certeza que sim, 
ontem o INEM… Eu gostaria de saber o que é que o PSD disse quando o 
INEM saiu de cá! Ou aí também foi culpa do Governo do PS? Ou é tudo 
culpa do Governo do PS? Ou do Sócrates? 

Bom, volto a repetir, as perguntas que a CDU coloca têm de ser respondidas, 
merecem uma resposta, em nome da democracia e em nome da 
transparência em Faro. Tenho dito.» 
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O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Tenho que concordar com as 
questões levantadas pela CDU e também com as do PSD, que para além de 
serem diferentes ambas têm a sua razão de ser.  

Não podemos esquecer que Faro é a capital do Algarve e logo as instituições-
chave a nível do Algarve devem permanecer em Faro. Mas para que tal 
aconteça temos que criar condições na nossa cidade para que elas se 
mantenham. No entanto os nossos cofres são muito diferentes dos cofres de 
Loulé. 

A descentralização deve começar por Lisboa. Lisboa deve dar o exemplo. 
Como já foi aqui referido, há anos que se pede um Posto da GNR no 
Montenegro. Para além de todas as tentativas que o município de Faro e a 
Junta de Freguesia fizeram, nada serviu para que o Comando da GNR 
colocasse lá um Posto, com as consequências que conhecemos, não só para 
o Montenegro mas também para a Praia de Faro. 

O que temos que pensar e que não podemos esquecer, aliás já foi aqui 
referido, é a cedência de um terreno e nove milhões de euros, postos por 
Loulé, para que passasse para lá o Comando.  

A falta de verbas por parte do Governo para investimento público faz com 
que se tornem por vezes mercenários e cedam a pressões a nível financeiro, 
tendo uma falta de respeito gigante para com a nossa cidade. Somos 
farenses, devemos zelar pelo que é nosso e não pensar tanto naquilo que 
está a trezentos quilómetros daqui.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Queria só referir aqui duas ou três 
questões que são importantes. A primeira, queria referir à bancada do PSD 
de que não há nenhum assalto ao Poder, só há assalto ao Poder quando 
existe manifesta incapacidade de gerir o Poder. 

A questão da capitalidade, se é posta em causa agora, e se o Vítor Aleixo 
quer levar a capital do Algarve para Loulé, o Seruca Emídio também queria, 
e o PSD. Porque foi o Seruca Emídio, o PSD e o Durão Barroso, que 
disponibilizaram instalações para ir para lá o Tribunal Administrativo e 
Fiscal. Foi o Seruca Emídio e o PSD, Passos Coelho, que disponibilizaram 
instalações para ir para lá o INEM e a Proteção Civil quando fechou o 
Governo Civil. Portanto, vamos lá ver se a memória não é curta. 

Para mim, o que está aqui em causa é uma questão política importante. A 
cidade de Faro é gerida há nove anos por alguém que se diz que não é 
político, portanto isto é consequência de alguém que não está motivado para 
ser político, nitidamente. 

Vou-vos só dizer: quando o Governo do Passos Coelho e CDS acabaram em 
Faro com o Governo Civil, uma medida meramente economicista que nada, 
mas rigorosamente nada, trouxe ao país em termos económicos, porque as 
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despesas continuam a ser as mesmas, quando acabou com o Governo Civil 
em Faro o que o PSD fez foi retirar poder político à cidade de Faro, foi colocar 
a cidade de Faro ao nível de qualquer outra cidade da região. Todo o 
simbolismo político que existia em Faro acabou, a partir daí. E mais, 
fecharam o Governo Civil sem ter criado outro poder político de alternativa 
ou equivalente. 

Portanto, meus amigos, esta questão de discutir a capitalidade em torno 
destas medidas, não é bem assim. Reparem só naquilo que eu vos vou dizer: 
os moradores das Ilhas Barreiras, há muitos anos, como todos nós sabemos, 
disputam uma grande luta para que seja resolvida a sua situação. Caros 
amigos, se não fossem os elementos da oposição a esta Câmara, ou seja, do 
Partido Socialista e o Presidente da Câmara de Olhão, o problema não estava 
resolvido. É que a cidade de Faro permite que venha o Presidente da Câmara 
de Olhão interferir de forma a solucionar um problema que diz respeito ao 
território de Faro. Isto é verdade, assumam isto como uma incapacidade 
política de gerir esta situação. E o poder político e a capitalidade ganha-se 
com intervenção política.  

Mais, tudo isto deriva, de uma estratégia errada do PSD. Sabem qual foi? Foi 
ter transformado o Presidente da Câmara de Faro no líder da oposição ao 
Governo. Isto foi um erro estratégico do PSD. E que tem a ver tudo com isto, 
porque o Presidente da Câmara de Faro, seja ele de que partido for, a partir 
do momento que é eleito tem de estar numa posição supra partidária, para 
provocar o diálogo e gerar o consenso das forças políticas. A força política da 
capital ganha-se com o consenso. E o PSD, ao transformar o Presidente da 
Câmara Municipal de Faro no líder da oposição ao Governo, basta ver o seu 
discurso da tomada de posse e basta ver a campanha eleitoral que fez… Foi 
este o erro estratégico do PSD.  

Pensem bem nisto que eu vos vou dizer: o Presidente da Câmara é uma 
entidade que tem de estar acima disto tudo, tem que provocar o diálogo para 
gerar o consenso, e o que os senhores fizeram foi isolar o Presidente da 
Câmara com esta medida de mandar o Presidente da Câmara para a frente 
na luta política contra o Governo.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Eu queria ser muito rápido 
nesta matéria, na medida em que queria dizer à Sr.ª Deputada que tenho 
uma honra muito grande em ter trabalhado com muitos membros da sua 
bancada, há muitos anos, e portanto não lhe aceito nenhuma lição nesse 
aspeto. Que anote isto bem e que não vale a pena voltar a dirigir-se a mim 
nessa matéria, se faz favor, acho-a muito novinha para isso. 

Relativamente ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, quero-lhe dizer o 
seguinte: se nós tivéssemos cá Vilamoura, ou se tivéssemos Vale do Lobo e 
se tivéssemos outras coisas, era facílimo. Se nós convertêssemos o Cais 
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Comercial, neste momento, numa infraestrutura deste tipo, toda a gente caía 
em cima do Rogério Bacalhau, porque tinha feito e acontecido e não sei o 
quê, mas iam-se lá buscar uns milhões e, eventualmente, havia dinheiro 
para permitir que o Comando da GNR aqui continuasse, portanto isso é fácil 
de dizer.  

E isto não se trata do Bacalhau, do Macário, nem de ninguém… O Sr. 
Presidente da Câmara efetivamente tem feito o papel que se impõe fazer 
nesta matéria e, de resto, tem dialogado permanentemente com Ministros do 
PS relativamente a uma série de questões que são fundamentais para o 
concelho de Faro. Eu não sei porque é que estão a dizer que o Presidente da 
Câmara não tem falado com o Governo. Tem falado permanentemente. Eu só 
vejo o Presidente da Câmara a falar sistematicamente: sobre habitação 
social, vem cá o Secretário de Estado; sobre o Cais Comercial, vem cá a 
Ministra do Mar. Não sei como é que o Presidente da Câmara não tem 
falado… 

O Sr. deputado Carlos Vargas falou no Governo Civil, tinha uma boa 
oportunidade para colocar ali o Comando Operacional da GNR. Disse e 
muito bem que foi fechado. Foi fechado sim senhor, bem ou mal foi fechado, 
tinham ali uma oportunidade ótima para montar o Comando Operacional da 
GNR, não precisava de ir para Loulé; porque é que não o fizeram? Não 
perguntaram nada! 

Portanto, o que eu peço é que haja aqui unidade em torno de uma questão 
que é fundamental para o concelho de Faro, e nomeadamente à vossa 
bancada.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «É para dar aqui duas ou três 
notas que me parecem importantes para recolocar a questão. Porque de 
facto aquilo que nos foi apontado como sendo gestão de danos… bom, se já é 
um dano e se se assume que é um dano, então porque é que não votam a 
favor da nossa moção e nos dão força para que a Câmara Municipal, de 
facto, reivindique a reversão desta decisão? Se já é um dano! Nós achamos 
que sim, infelizmente, mas não estamos a fazer gestão de danos. Se alguém 
teria que fazer gestão de danos aqui, são V. Ex.ªs, porque V. Ex.ªs é que 
apoiam o Governo que toma esta decisão. Por amor de Deus, afinal de contas 
a quem compete decidir onde se localiza este equipamento, esta 
infraestrutura e este órgão da GNR? É ao Presidente da Câmara de Faro? Ou 
é o Governo? V. Ex.ªs é que têm que fazer a gestão de danos porque a 
decisão foi vossa. 

Mais uma coisa, vejamos e temos também que ser coerentes. Então se V. 
Ex.ªs na CDU, quando se está a falar da descentralização querem, ainda 
antes de saberem o que é que vai acontecer, aprovar aqui nesta Assembleia 
uma recusa liminar, sem saber o que aí vem, sem saber qual é o dinheiro 
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que vem, nem o que é que não vem, e nós vos dizemos: não, esperem para 

ver que depois agente decide. Agora é ao contrário? Primeiro empata-se e 
depois é que se vai tomar uma decisão de fundo? Temos que ser coerentes! 

Nós revemo-nos nas questões que levantam, com certeza que sim, têm que 
ser respondidas. Obviamente que sim, faz todo o sentido, são 
pertinentíssimas. Agora, mais importante do que isso é dar força à posição 
de fundo. Queremos ou não queremos que o Comando Territorial da GNR 
fique em Faro? Queremos! Então, se queremos, aprovamos esta moção, ela é 
perfeitamente linear e transparente, não tem nenhum juízo de valor 
subjetivo. 

Depois, a verdadeira questão que está aqui por detrás disto é aquilo que nós 
dizemos aqui na moção. Ou seja: o que se passa, hoje, é uma vergonha ao 
nível do investimento na administração pública. Porque hoje aquilo que se 
faz é: quando o Estado quer tomar uma decisão de investimento e que está 
na sua esfera de responsabilidade, vai junto das Câmaras e diz: quem dá 

mais meus senhores? Quem é que oferece um terreno?  

“Eu ofereço um terreno”; “eu ofereço um terreno com um hectare”; “eu 
ofereço um terreno com dois hectares”, diz município ao lado; depois vem 
outro e diz “eu ofereço dois hectares e mais um milhão de euros para fazer a 
obra”… E isto é que nós não podemos aceitar. Porque se Loulé, e bem, tem 
capacidade financeira para oferecer isto e aquilo, que o Estado Central não 
pode e não quer fazer, pois ao Estado só compete tomar uma decisão.  

Porque a verdade dos factos é esta: o milagre da gestão financeira do PS foi 
conseguido à conta de não se fazer investimento público. Porque reparem, a 
formação bruta de capital fixo, pública, ou seja investimento, em 2016 foi de 
dois mil oitocentos e oitenta e sete milhões de euros – inferior àquilo que se 
fez no ano de 2012, de 2013, de 2014 e do ano de 2015. Pasme-se, os 
senhores que defendem o investimento público, em 2016 fazem menos 
investimento do que durante a Troika.  

Em 2017 a formação bruta de capital fixo da responsabilidade da 
Administração Central é inferior aos anos de 2015, de 2013 e de 2012.  

Pasme-se novamente, em 2017 o Estado Central não investe, ou investe 
menos do que aquilo que se investiu no tempo da Troika. Curioso, não é? 
Porquê? Porque de facto o dinheiro vem de algum lado, o dinheiro para repor 
teve de sair de algum lado e saiu do investimento público.  

Portanto, estamos de acordo ou não estamos de acordo que queremos 
reivindicar o Comando Territorial da GNR em Faro? Queremos! Então se 
queremos aprovem e nós votamos a moção da CDU sem problema nenhum, 
porque as perguntas nós revemo-nos nelas, têm que ser feitas. Agora esta 
moção também tem que ser apoiada por todos os que estiverem deste lado 
da barricada.» 
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O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – É só dizer isto: Faro, há 
muitos, mas há muitos anos, não há só nove, que é mal gerido. E não é por 
acaso que aparecem agora as coisas. Naturalmente que há situações que 
quem está com as “alavancas do poder” na mão, terá que resolver quando a 
coisa aparece, mas na verdade o que nós temos aqui é uma gestão 
continuada que não tem servido Faro.  

E já agora dizer que não nos parece a nós que o facto de entrarem ou saírem 
serviços para o concelho, o torne melhor ou pior. O que interessaria é que 
Faro se afirmasse como capital do distrito, mas pela sua qualidade, a 
qualidade de vida que proporciona aos seus cidadãos, os equipamentos que 
tem e a ajuda que pode dar aos outros municípios, e não é isso que está a 
acontecer. 

Já agora dizer também, falou-se aqui em muitas responsabilidades. Seja o 
Governo qual for, a responsabilidade primeira em equipamentos desta ordem 
é dos Governos e não é das Câmaras Municipais. Estamos completamente 
contra, independentemente dos milhões de tesouraria, seja aqui ou ali, que 
vão para fazer equipamentos e outras obras que são da responsabilidade do 
Poder Central. E porquê? Porque, por muito que entre no cofres das 
Câmaras, agora com o IMI que há bem pouco tempo atrás não era nada 
disto no Algarve, por muito dinheiro que exista, existem muitos e muitos 
problemas nos próprios concelhos para serem resolvidos. Eu não queria aqui 
meter o concelho de Loulé porque estamos em Faro, mas dizer que tem 
muito mais, mas tem muito mais problemas. Se é uma opção do Presidente 
da Câmara de Loulé, é uma má opção e estaríamos com o mesmo 
posicionamento se, aqui, o Sr. Presidente fizesse a mesma coisa. Tenho dito.»  

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Ouvi falar aqui em relação à gestão 
e eu só queria referir à bancada do PSD que verificasse a gestão da 
requalificação e das compras dos terrenos que foram feitos pelo executivo 
anterior aquando da compra dos terrenos;  havia terrenos a oitenta mil 
euros e foram-se comprar a cento e sessenta mil euros. Isto é uma boa 
gestão, neste caso da bancada do PSD? Se entendem que é uma boa gestão, 
eu agradeço de facto essa gestão, mas assim não vamos a lado nenhum.» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Vamos passar à 
votação, primeiramente da Recomendação da CDU.» 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 13 (10PSD; 02CDS; 01PPM) 

Votos a favor – 18 (12PS; 03CDU; 01BE; 01PAN; 01MPT)   
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Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação foi aprovada 

por maioria. 

Seguidamente passou-se à votação da Moção apresentada pelo PSD. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 13 (12PS; 01BE) 

Abstenções – 04 (03CDU; 01PAN) 

Votos a favor – 14 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Face ao resultado obtido na votação, a referida moção foi aprovada por 

maioria. 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Precisamente porque não nos 
deixaram falar antes da votação… a Assembleia Municipal de Faro acaba de 
cometer aqui uma coisa nunca vista. É que aprova uma recomendação que 
tem uma orientação e aprova uma moção que tem uma orientação que é 
altamente contraditória com a outra. É uma coisa que eu nunca vi aqui.  

A Assembleia Municipal de Faro aprovou aqui dois caminhos altamente 
contraditórios sobre o mesmo problema. Um em que diz que tem que ser 
feita a reversão, outra em quem diz que antes de fazer a reversão tem que se 
fazer o esclarecimento. Uma coisa é esclarecimento, outra coisa é a reversão 
imediata.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Ora bem, dado o 
adiantado da hora e já esgotado que está o período dedicado a Antes da 
Ordem do Dia e atendendo a que ainda temos duas recomendações da 
bancada do PS e duas moções da bancada do Bloco de Esquerda e o período 
Antes da Ordem do Dia ainda tem que continuar, porque não se esgota em 
recomendações e moções, a Mesa decide que estas duas recomendações e as 
duas moções ficarão para a próxima Assembleia Municipal.  

Dada a importância que esta Assembleia tem, atendendo ao que está 
agendado, vamos encerrar o período Antes da Ordem do Dia, mas gostaria 
de saber se há mais intervenções neste âmbito.» 

O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – «Sr.ª Presidente, 
eu acho que seria, no mínimo, por uma questão de delicadeza, conveniente 
perguntar à Assembleia se está de acordo com a sua decisão. Até pode estar 
de acordo, mas se calhar por uma questão de delicadeza conviria perguntar.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Sr. Deputado a 
condução dos trabalhos corresponde à Mesa, é da responsabilidade da Mesa 
e o regimento diz que é uma hora.» 
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O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Sr.ª Presidente, eu gostaria que 
fosse explicado à bancada porque é que a bancada do Partido Socialista 
apresenta uma moção, também com o tema da GNR, que não foi discutido 
no mesmo período.» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Então deveria ter 
dito na altura.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Mas eu perguntei à Sr.ª 
Presidente…» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Não ouvi.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Daí estar a fazer a pergunta de 
porque é que não foi tudo discutido na mesma altura. Parece-me claramente 
que a decisão da Mesa, salvo melhor opinião, faz com que esta bancada 
estivesse aqui a discutir um tema que podia ter-se aproveitado este tempo 
para se discutir o mesmo tema e não o foi feito. 

A bancada do Partido Socialista retira a moção que foi apresentada.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – Ponto de ordem à Mesa – «Com 
todo o respeito que tenho por V.Exª, não pode, por sua livre iniciativa, 
alterar a discussão que estamos aqui a ter. Eu sei que a condução dos 
trabalhos é da competência da Mesa. Mas como já aconteceu no passado, 
[fazia-se] o prolongamento do período Antes da Ordem do Dia, mais quinze 
ou vinte minutos.  

Sr.ª Presidente, isto nunca aconteceu numa Assembleia Municipal, em que 
se apresentam aqui várias moções e várias recomendações e o Partido 
Socialista já é a segunda vez que apresenta aqui esta moção sobre esta 
matéria e é retirada. Portanto, o meu protesto vai neste sentido.  

De facto, é inconcebível que se esteja aqui a discutir um problema que é a 
questão do quartel da GNR e há uma recomendação do Partido Socialista 
sobre esta matéria e não é discutida esta noite. Tenho dito, e não digo mais 
nada esta noite, porque de facto isto é uma prepotência da parte de V. Exª.» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Será tido em 
consideração, Sr. Deputado. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Eu penso que estamos numa casa 
democrática e em relação a esta situação eu agradeço-lhe de facto a sua 
sensibilidade para a minha ocupação do tempo em relação ao tempo que não 
é usado pelas outras bancadas. 

Eu gostaria de dizer aqui duas coisas, em relação a esta situação, porque 
acho que esta Assembleia é soberana, como tem sido soberana nas outras 
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situações. Além de pertencerem à Mesa as decisões, eu acho que também 
que devem ser colocadas a esta Assembleia como tem sido feito no passado, 
porque ela é soberana.» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Vamos entrar então 
no ponto dois da ordem de trabalhos.» 

PONTO N.º 02 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 
Executivo municipal relativa à determinação das Taxas de Derrama, 
IMI, IRS e Taxa de Direitos de Passagem – Proposta n.º 202/2018/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado, Sr.ª Presidente.  

A proposta nº 202 visa propor à Assembleia Municipal a determinação das 
taxas de Derrama, IMI, IRS e taxas de Direitos de Passagem e o que se 
propõe é exatamente aquilo que foi aqui aprovado há cerca de um ano. Com 
a Derrama é 1.5%, o IMI 0,8% e 0,4% para os prédios urbanos, o IRS 5% e 
os Direitos de Passagem 0,25%. Para além disso, pretende-se que haja uma 
bonificação no IMI relativamente às famílias com filhos a seu cargo, que é o 
que está estipulado na lei. Muito obrigado.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Neste ponto n.º 2 
temos a discussão e a votação das taxas de Derrama, IMI, IRS e taxas de 
Direitos de Passagem e, como é usual, iremos votar separadamente.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Relativamente à Derrama, a 
proposta é a que já fizemos há alguns anos a esta parte e continuamos a 
fazer e justificamos o seguinte: nós estamos completamente de acordo que 
às grandes empresas se cobre Derrama. Estamos em desacordo que às 
empresas consideradas micro e pequenas se cobre a mesma taxa de 
Derrama que se está a cobrar às grandes empresas. 

Até porque, sem dúvida alguma, os micro e pequenos empresários, que não 
estão completamente livres ainda, independentemente de se anunciar que 
há mais empresas englobadas neste conceito no concelho e até nos outros 
concelhos do Algarve, há um crescimento, mas são empresas de muito difícil 
sustentação económica. Logo, é preciso ter cuidado com isso, quando se 
advoga que é muito bom que estejam, também temos que considerar que é 
muito bom que fiquem e que contribuam para o bolo central. 

Portanto, aquilo que propomos é que haja uma redução, ou mesmo isenção, 
como a lei prevê, até aos cento e cinquenta mil euros. No momento poderia 
ser menos receita, mas seria compensada se as empresas tivessem mais 
sustentação e criassem mais produto que naturalmente viria. Esta é a nossa 
proposta e é o nosso conceito. 
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Em relação à taxa do IMI, consideramos também uma redução, para 0.35%, 
independentemente daquilo que está dito e escrito pelo Sr. Presidente, mas 
também pelo seguinte: em primeiro lugar porque a receita do IMI tem 
crescido, portanto se reduzir a taxa vamos receber a mesma coisa; em 
segundo lugar porque é o imposto que mais atinge as pessoas em geral e, 
neste caso concreto, reduzindo a taxa do IMI não precisávamos de ter esta 
questão do IMI familiar, porque de facto isto não dá praticamente nada às 
famílias. Até podemos considerar o seguinte: neste momento o critério é que 
quem tem mais filhos paga menos taxa, mas uma coisa reduzida, o que às 
vezes não significa que tenha menos condições económicas.  

Portanto, a proposta que nós entendemos que podíamos fazer é o IMI entre 
os 0,30% e os 0.35% e temos em ideia que não se perdia absolutamente 
nada com isso. 

Em relação à taxa variável de IRS em 5%, concordamos que o município 
arrecade esta receita, até porque temos aqui o mesmo problema; para já, de 
equidade nos impostos entre municípios, e já começa a haver municípios 
que recebem menos, fazem uma redução, e outros que não fazem redução e 
aí já temos cidadãos a pagar impostos de forma diferente. Depois, também 
isto não beneficia, em nosso entender, grandemente ou praticamente nada à 
maioria das pessoas com salários baixos. No entanto, essa situação podia 
ser aferida da seguinte forma: a própria Câmara Municipal, com os seus 
serviços, poder fazer um estudo de qual é o impacto disto. E a partir daí 
teríamos mais alguns dados, para poder decidir como devia ser. 

A Taxa de Direitos de Passagem, pelo facto de a lei ter alterado, porque 
levámos anos a lutar contra isto porque as empresas cobravam às pessoas, e 
porque a lei alterou, estamos de acordo que se cobre esta taxa.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Independentemente e sem 
prejuízo da intervenção que faremos sobre a discussão das Grandes Opções 
do Plano e o Orçamento, e que corporizam de forma mais substantiva a 
questão das receitas e despesas para o próximo ano do município, onde se 
inclui obviamente a receita destas taxas, dar uma nota geral que, 
obviamente, esta proposta testemunha a continuação da recuperação das 
finanças municipais, que vem sendo encetada por este executivo municipal e 
que nós saudamos.  

Também enquanto cidadão residente e morador em Faro e pai de dois filhos, 
que sou, saúdo uma vez mais o IMI com o coeficiente familiar, e portanto, 
independentemente de aqui ou ali nos custar a pagar e obviamente 
preferirmos individualmente pagar menos, naturalmente que o pano de 
fundo é o de uma recuperação que se está a fazer e que se está a 
testemunhar por esta evolução que agora nos é proposta. Muito obrigado.» 
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O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Em relação à matéria que estamos 
aqui a discutir, as chamadas taxas de Derrama, IMI, IRS, tem mais que se 
lhe diga. Isto, a continuar assim, está imparável e os grandes sacrificados, 
nesta matéria, são os cidadãos farenses. 

A Câmara, em relação ao orçamento de 2018 (que ainda não temos 
conhecimento dos resultados do saldo de gerência, que vai ser discutido em 
março de 2019), a Câmara este ano vai receber, em relação a impostos 
diretos, mais dois milhões duzentos e vinte e um mil euros. É obra! Mas os 
sacrificados são os cidadãos farenses que, desde 2015, ou antes, tem vindo 
sempre a subir e a pagar. Mas se pagassem e houvesse contrapartidas, 
muito bem, mas ao longo destes anos não tem havido contrapartidas pelos 
sacrifícios que os cidadãos farenses estão a fazer no pagamento das suas 
taxas. E estou-me a referir em relação aos impostos diretos, assim como aos 
impostos indiretos, que no orçamento de 2018 estava previsto setecentos e 
quarenta e um mil euros, este ano passa para um milhão e noventa mil 
euros.  

Portanto, esta questão do IMI tem mais que se lhe diga. E o próprio Partido 
Socialista já tinha apresentado uma proposta o ano passado, ou há dois 
anos, não me recordo bem, em que se faseava este crescimento do IMI, que 
seria em 2017: 0,40; em 2018: 0,38; em 2019: 0,36; e em 2020: 0,34, para 
repor o sacrifício que os farenses fizeram até 2017, com a taxa do IMI no 
máximo. Era este o sinal que nós dávamos de compensação para os 
cidadãos farenses. Mas tal não acontece, mas a nossa proposta mantém-se 
de pé. 

Em relação ao IRS, também está a ser diminuído por uma grande parte das 
Câmaras a nível nacional. Isto não tem peso nenhum, ou tem um peso 
relativo em relação ao orçamento que a Câmara tem para este ano; mas tem 
um peso importante para o cidadão que vai ser compensado com mais 5% 
no IRS. 

Portanto, da nossa parte, que pelo menos fosse dado pela Câmara e 
houvesse uma vontade política de reduzir um pouco a taxa do IRS, e tal não 
acontece nesta proposta. E é isso é que nos preocupa. Quer dizer, não se 
consegue recompensar os cidadãos farenses com o sacrifício que fizeram 
durante estes últimos anos.  

Mas devemos ter aqui uma atenção em relação ao IRS, que não é um peso 
muito importante na questão do orçamento, mas é um peso muito 
importante na bolsa do cidadão farense, no seu IRS. Portanto nós não 
concordamos com esta questão do IRS. 

Em relação a esta matéria, o PS vai votar contra à taxa do IRS, que fique 
muito claro. Isto vai ser votado separadamente, em relação ao IMI, em 
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relação à Derrama. Mas que fique claro que nós devemos ter uma atenção 
com os cidadãos farenses. Da nossa parte é isto que nós mantemos. 

Agora, é verdade que a Câmara tem mais receitas, mas também é verdade, e 
isto tem que ser dito, que em relação às despesas com o pessoal estava 
previsto no orçamento, para 2018, catorze milhões cento e sessenta e nove 
mil euros e este ano está previsto quinze milhões oitocentos e vinte e oito mil 
euros. É isto que tem que ser dito, mais um milhão, seiscentos e cinquenta e 
oito mil euros, em vencimentos, na despesa como pessoal. Alguma coisa não 
está correta. Nós tínhamos muito para dizer sobre esta matéria. 

Portanto, em relação a esta questão das taxas eu vou-lhes dizer: eu respeito 
muito a disciplina de voto e requeiro a disciplina de voto da minha bancada. 
O meu sentido de voto é outro totalmente diferente em relação ao IMI, mas 
em relação ao IRS eu não abdico de votar contra e a minha bancada também 
não abdica de votar contra. Tenho dito.»  

O membro da AM, Steven Sousa Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «Vou só tecer aqui algumas considerações naquilo 
que tem a ver com a Derrama. Por ter feito já parte de uma associação de 
empresários e por ser também eu próprio empresário e por alguns 
municípios contíguos terem uma Derrama a zero; aceito e é necessário que o 
município arrecade receita, mas não nos podemos abstrair daquilo que nos 
envolve. E nesse sentido apelava que, num futuro próximo, o município de 
Faro tivesse em atenção esta situação e que pudesse ter estes considerandos 
para com os empresários, que muitos deles já foram para os concelhos 
contíguos, para de certa forma baixarem as despesas. Obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Naturalmente não gostamos de 
pagar impostos, acho que enquanto pessoas faz parte da nossa essência e 
maneira de ser, mas são essenciais para que uma Câmara possa funcionar. 

Gostava de dar uma nota relativamente ao IMI. Salientamos a incorporação 
de uma medida que também faz parte do programa do PAN para as 
autárquicas, que é a bonificação para famílias com mais filhos. Vamos votar 
favoravelmente a questão do IMI.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «No que concerne às taxas e sem 
prejuízo de considerações que possa vir a tecer no que toca às grandes 
opções do plano, eu vou, com o devido respeito, apoderar-me aqui de uma 
frase que já foi dita nesta Assembleia Municipal e a frase que foi dita, ipsis 

verbis, passo a citar, foi: “o milagre da gestão financeira do PS foi por não se 

fazer investimento público.”  

Eu vou adotar esta frase, com o devido respeito que o senhor membro desta 
Assembleia me merece, e basta trocar e dizer: o milagre de gestão financeira 

do PSD, na Câmara Municipal de Faro, foi por não se fazer investimento 
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público. E uso esta frase para dizer o seguinte: é certo que as ligeiras 
operações (vamos-lhe chamar cirúrgicas) feitas nalgumas estradas em Faro 
não são suficientes para as taxas que os farenses pagam. É que os farenses 
pagam taxas, mas os farenses gostavam também de ver onde é que esse 
dinheiro está a ser aplicado. Há um motivo para que o saldo de gerência 
desta Câmara seja sempre num valor muito elevado. E esse motivo é porque 
o milagre da gestão financeira é por não se fazer investimento público – ah, 
exceto em festas! esqueci-me dessa parte. 

Quanto a isso, deixo aqui dito aquilo que aliás já é recorrente dizermos todos 
os anos. Nós podíamos gravar esta cassete e colocá-la todos os anos quando 
há aprovação das taxas e das grandes opções do plano, porque no fundo 
traduz-se sempre no mesmo. Estamos nisto há nove anos. No início, era 
porque estávamos em reequilíbrio financeiro, PAEL, agora já não há 
reequilíbrio financeiro, pelo milagre da gestão financeira, mas as taxas 
continuam iguais. Exceção feita ao IMI que baixámos de 0.50% para 0.45% 
/0.40%, graças ao PSD e ao PS. 

Quanto à Derrama, eu devo dizer que, não obstante concordar que de facto a 
Derrama é muito alta, não obstante concordar que estes 0% que alguns 
concelhos limítrofes aplicam – ou não aplicam, no caso – também se deve 
obviamente por serem concelhos, como é o caso de Loulé, cuja realidade não 
é comparável à realidade farense. E entendo até que apesar de ser benéfico 
para Faro que a Derrama estivesse a 0%, a verdade é que se exige aqui 
pensar um bocadinho mais longe: Faro precisa de um investimento, de um 
parque para empresas, sério, onde Faro consiga albergar, ser ninho, para os 
empresários que querem vir para a nossa cidade. Olhar para Faro com 
capacidade de captar investimento e de captar estas empresas. 

Portanto, independentemente de concordar que podíamos fazer aqui uma 
certa alteração em relação à Derrama, entendo que é preciso ir um 
bocadinho mais longe, quiçá nas grandes opções do plano e no orçamento. 
Muito obrigada.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «A Mesa não tem 
mais intervenções sobre este ponto. Vamos então passar à votação deste 
assunto, ponto a ponto. 

Vamos votar a taxa de Derrama, no valor de 1,5%. 

VOTAÇÃO – Taxa de Derrama 

Votos contra – 15 (11PS; 03CDU; 01BE) 
Abstenções – 01 (PAN) 
Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PS-António Jerónimo) 
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Face ao empate obtido na votação, a Presidente da Assembleia Municipal, em 

exercício, exerceu o voto de qualidade, tendo a taxa de Derrama sido 

rejeitada. 

VOTAÇÃO – Taxa de IMI (prédios rústicos 0.8; prédios urbanos 0.4) 

Votos contra – 03 (CDU) 
Abstenções – 12 (11PS; 01BE) 
Votos a favor – 16 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01PS-António 

Jerónimo) 

Face ao resultado obtido na votação, a taxa de IMI foi aprovada por maioria. 

VOTAÇÃO – Taxa de IRS (no valor de 5%) 

Votos contra – 12 (11PS; 01BE) 
Abstenções – 01 (PAN) 
Votos a favor – 18 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 03CDU; 01PS-António 

Jerónimo)  

Face ao resultado obtido na votação, a referida taxa foi aprovada, por maioria. 

VOTAÇÃO – Taxa de Direitos de Passagem 

Votos contra – 00 
Abstenções – 13 (11PS; 01BE; 01PAN) 
Votos a favor – 18 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 03CDU; 01PS-António 

Jerónimo) 

Face ao resultado obtido na votação, a referida taxa foi aprovada, por maioria. 

Texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Assembleia 
Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, pelas 21.00 horas, no Salão 
Nobre dos Paços do Município, apreciou e votou o solicitado na Proposta n.° 
202/2018/CM (e respetiva documentação de suporte) - Determinação das 
Taxas de Derrama, IMl, IRS e da Taxa de Direitos de Passagem, conforme 
apresentado no ofício n.° 012771, de 10/10/2018, da Câmara Municipal de 
Faro, designadamente: 

1 - Aplicar para o ano de 2019 a taxa de derrama, de acordo com o artigo 
18° da Lei n.° 51/2018, de 16 de agosto, em 1,5%; 

2 - Aplicar para o ano de 2019 as seguintes taxas para o Imposto Municipal 
sobre Imóveis: 

• Prédios rústicos: 0,8% 

• Prédios urbanos: 0,4% 
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• Redução de taxa, nos termos previstos no artigo n° 112.°-A do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, para os prédios urbanos destinados a 
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, atendendo ao número de dependentes que compõem o respetivo 
agregado, de acordo com a seguinte tabela: 

Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

(em €) 

1…………………………………………. 

2…………………………………………. 

3 ou mais……………………………… 

20 

40 

70 

 

3 – Aplicar para o ano de 2019 a taxa de participação variável no IRS, de 
acordo com o artigo 26.° da lei n.° 51/2018, de 16 de agosto, em 5%; 

4 - Aprovar para o ano de 2019, a Taxa dos Direitos de Passagem, nos 
termos do artigo 106° da Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação 
atual, em 0,25%. 

Tendo sido deliberado votar a presente proposta ponto por ponto, obtiveram-
se os seguintes resultados: 

Ponto 1  

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PS) 

Votos contra – 15 (11PS; 03CDU; 01BE) 

Abstenções – 01 (PAN) 

Reprovado, com o voto de qualidade da Presidente, em exercício. 
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Ponto 2 

Votos a favor – 16 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN; 01PS) 

Votos contra – 03 (CDU) 

Abstenções – 12 (11PS; 01BE) 

Aprovado, por maioria. 

Ponto 3  

Votos a favor – 18 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 03CDU; 01PS) 

Votos contra – 12 (11PS; 01BE) 

Abstenções – 01 (PAN) 

Aprovado, por maioria. 

Ponto 4 

Votos a favor – 18 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 03CDU; 01PS) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 13 (11PS; 01BE; 01PAN) 

  Aprovado, por maioria.” 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «O Sr. Presidente da 
Câmara Municipal precisou de se ausentar momentaneamente, 
aguardemos que regresse.  

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – Ponto de ordem à Mesa – «Nós 
tínhamos aqui como ponto número três, “Apreciação, discussão e votação 
da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento 2019”. O Orçamento para 2019 teve como 
base as taxas que são propostas pelo atual executivo. Face à alteração que 
houve, o Orçamento tem que voltar para o Executivo refazer todos cálculos, 
levar ao Executivo e discutir uma proposta em relação às taxas a aplicar 
relativamente à Derrama. O que está aqui em causa é a Derrama.  

Este Orçamento não pode ser discutido nem votado, esta noite. Tenho dito.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Sr. Deputado, 
vamos aguardar a chegada do Sr. Presidente da Câmara; como sabe, as 
propostas só podem ser retiradas a pedido da Câmara.» 
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O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – «Sr.ª Presidente 
não há nenhuma figura regimental de “vamos aguardar pelo Sr. Presidente”. 
Eu sugeria a suspensão da Assembleia por cinco ou dez minutos até que o 
Sr. Presidente regressasse.» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Muito bem, será 
acolhida a sua sugestão, Sr. Deputado.  

Estão suspensos os trabalhos, por cinco minutos.» 

Decorridos os cinco minutos, os trabalhos foram retomados, passando-se ao: 

PONTO N.º 03 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 
Executivo Municipal relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 
2019 – Proposta n.º 241/2019/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Antes de mais, dar aqui duas notas 
sobre o que me vai na alma. 

Em primeiro lugar, eu gostava de referir que esta proposta foi aprovada na 
Câmara no dia 01 de outubro e hoje são 26 de novembro. Significa que, de 
lá para cá, já tivemos, salvo erro, duas ou três Assembleias Municipais e só 
hoje é que foi votada, com todas as implicações que isso vai ter, 
nomeadamente na questão do Orçamento que está a seguir. Peço desculpa, 
mas não posso deixar de dizer isto. 

Depois, estamos a falar de mais de dois milhões de euros no Orçamento, o 
que significa que vamos ter que cortar. E, portanto, eu pedia aos Srs. 
membros da Assembleia Municipal que me dissessem onde é que eu vou 
cortar dois milhões de euros naquele Orçamento, que eu tinha a plena 
convicção que seguidamente iria ser criticado porque não tinha 
investimento, porque não olhava para aqui, para ali, para acolá…  

É preciso que se saiba que, para termos investimento, precisamos de ter 
financiamento e o nosso financiamento vem de três fontes. Vem dos 
impostos municipais, que é o que estamos aqui a falar; vem do Orçamento 
de Estado, e que eu não tenho problema nenhum em dizer que este ano vai 
aumentar, o Governo foi generoso com todos os municípios; e vem das 
nossas receitas das taxas. 
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Eu comprometi-me, em campanha, em ter estes impostos, fui o único que 
falei nisto, que disse nomeadamente a questão do IMI. De há dois anos 
para esta parte, nós baixámos três milhões na receita do IMI. Quando 
passámos de 0,5% para 0,45%, passámos porque nós quisemos passar e 
porque o PC propôs isso na taxa máxima, com a alternativa de que quem 
estava em Plano de Reequilíbrio podia decidir manter 0,5% ou 0,45%. E a 
gente baixou. Sejamos claros! Porque o PC permitiu isso, porque se o PC 
não tem feito isto no Orçamento de Estado, em 2017, nós tínhamos 
cobrado mais um ano 0,5%. Baixámos de 0,5 para 0,45, perdemos um 
milhão e meio. 

Baixámos de 0,45% para 0,4% e este ano que estamos cobrar aos nossos 
munícipes 0,4%. Foi a primeira deliberação que a Câmara tomou neste 
mandato, foram as taxas com 0,4%, que era o que eu me tinha 
comprometido. E disse, agora é assim! Mas isto é uma opção.  

Portanto, ficamos com menos dois milhões e são menos dois milhões de 
investimento. Porque, meus senhores, onde é que se corta? É no 
investimento, não tenham dúvidas nenhumas. 

Falou-se aqui há bocadinho no pessoal, mas eu não posso despedir 
ninguém, nem quero despedir ninguém. Portanto eu não posso baixar dos 
dezasseis milhões que tenho lá, que não chega, para quinze, ou catorze, ou 
doze, nem quero baixar. Aliás, há que subir, mas há de ter outro 
financiamento. 

Portanto, vou retirar o Orçamento, porque eu não vou deixar aprovar um 
Orçamento, quando na receita faltam dois milhões de euros. Portanto vou 
retirar o Orçamento. 

Tenho duas alternativas: ou chego ao Orçamento e corto dois milhões, e 
toda a gente já sabe onde é que eu vou cortar, que é onde eu posso cortar: é 
naquele pouco investimento que lá está. Eu já disse isto aqui várias vezes e 
volto a repetir. O município hoje tem capacidade para investir por ano 
quatro/cinco milhões. Mas não é agora! Porque se forem ver ao Orçamento, 
o que lá está é um milhão e tal. Só que estou à espera do saldo da gerência, 
para depois fazer mais três ou quatro, agora não consigo lá ter. Portanto, 
eu vou ter que ir lá, retirar naquele investimento que está previsto já um 
milhão e tal, e que não vou fazê-lo, vou esperar pela Revisão, mas no final 
isto vai dar menos dois milhões. Não tenham dúvidas nenhumas. Porque é 
muito fácil dizer que não há investimento, que temos a rede viária como 
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temos, que temos os equipamentos desportivos como temos, mas depois 
baixamos os impostos. E portanto tenho que retirar isto. E agora tenho 
duas alternativas que vou ponderar. Ou trago outra taxa e minimizamos a 
situação, ou corto mesmo dois milhões. Muito obrigado.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Antes de dar a 
palavra às bancadas, é só para esclarecer que relativamente à data das 
reuniões e à ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara tem estado 
sempre presente e tudo tem sido consertado entre os líderes de bancada e o 
Sr. Presidente, quer as datas das reuniões, quer a ordem de trabalhos.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente da Câmara, não 
vale a pena dramatizar onde não existe drama. O senhor diz que tem que 
cortar dois milhões, mas quem é que disse ao senhor que tem que cortar 
dois milhões…?» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Sr. Deputado o 
ponto foi retirado, portanto essa discussão agora não faz sentido.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Faz, faz! Nós estamos aqui na 
Assembleia Municipal, o Sr. Presidente fez uma intervenção em relação a 
esta matéria e agora retira o ponto, parece que nós queremos que a Câmara 
retire do seu Orçamento dois milhões de euros, o que não corresponde 
minimamente à verdade. 

Em sede do Executivo, o PS irá fazer uma proposta e que o senhor não vai 
retirar com certeza a totalidade da Derrama. Não vai, com certeza, porque o 
PS é um partido responsável.» 

 (vozes) 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Quem dirige ainda 
os trabalhos é a Mesa, portanto eu agradecia aos membros desta 
Assembleia que se acalmassem.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu sei que a grande vontade é 
silenciar a Assembleia Municipal. E sabem onde é que podem silenciar, é 
no Orçamento para 2019… Eu sei que há sempre os orçamentos 
retificativos, mas o respeito que há por esta casa, a gente vê no Orçamento, 
zero. Zero, para 2019, agregado à Assembleia Municipal. Tenho dito.» 
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Presidente da Câmara Municipal – «Desculpe, eu não percebi o que é que 
disse.» 

 O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, às vezes sinto-
me demasiado picuinhas em relação à leitura. Eu leio as coisas, vejo as 
coisas e aqui, no Orçamento, eu não vejo na rubrica Assembleia Municipal 
um valor, nem que seja um cêntimo. Tenho dito.» 

O membro da AM, António Goulart (CDU) – «Se o Sr. Presidente da 
Câmara tivesse chegado aqui e tivesse dito: retiro a proposta do Orçamento, 
o ponto estava deserto e passávamos ao ponto seguinte. Não foi isso que se 
deu. O que se deu foi que o Sr. Presidente da Câmara retirou o ponto mas 
teceu um conjunto de considerações, independentemente da justeza ou não 
das mesmas, teceu um conjunto de considerações, a partir das quais abriu 
o caminho para a discussão na Assembleia de algumas das matérias que o 
Sr. Presidente colocou. 

E portanto retirar o direito à Assembleia de comentar, responder, analisar, 
fazer o que bem entende, não me parece correto nem adequado. E portanto, 
no uso deste direito que entendo que o Sr. Presidente da Câmara abriu, eu 
diria que o Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que só tinha uma 
alternativa, que era cortar dois milhões. Depois, acalmou um pouco e 
reconheceu que havia uma segunda alternativa, que era apresentar uma 
nova proposta de Derrama. 

Provavelmente, vinte e quatro horas passadas sobre esta Assembleia, o Sr. 
Presidente se calhar é capaz de chegar a outras conclusões sobre esta 
matéria, que não aquela que perentoriamente afirmou logo no início.  

E o conselho que eu dava era exatamente essa reflexão e ouvir e analisar, 
com as forças políticas representadas na Assembleia Municipal, que 
soluções pode encontrar para resolver o problema. E não fazer uma 
declaração bombástica na Assembleia, que certamente a seguir se 
arrependeu e depois corrigiu, e que se continuar por esse caminho 
certamente irá arrepender-se ainda mais dessas declarações.  

E portanto alguma contenção verbal seria aconselhável sobre esta matéria, 
alguma reflexão, ponderação e naturalmente encontrar respostas e 
soluções para o problema que está criado, mas que é uma decisão que a 
Assembleia Municipal tomou, de rejeitar aquela Derrama concreta, aquele 
valor.  
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E portanto o Sr. Presidente acaba por reconhecer isto e eu creio que deverá 
ponderar melhor, com alguma distância temporal, para não responder de 
uma forma, digamos, emocional.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Sr. António Goulart, não ouvi aqui, 
durante a discussão dos impostos todos, ninguém falar noutro número que 
não 1.5%. Ninguém teve essa iniciativa de falar de 1.4%, 1.3% e por aí fora. 
Por acaso no IMI ouvi vários números, no caso da Derrama não ouvi nada. 
Muito obrigado.»   

O membro da AM, Sérgio Martins (CDU) – Presidente da Junta de 

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe – «A bancada da CDU, não só neste ano, 
mas nos outros anos, tem vindo a falar sempre de uma alternativa que tem 
sido a taxa de 1,5%, com uma exceção de empresas com um volume de 
negócios inferior a cento e cinquenta mil euros terem uma taxa reduzida, 
ou até nenhuma, mas até colocamos a hipótese de ter uma taxa reduzida e 
a lei configura essa possibilidade.» 

Atendendo a que o Ponto 3 foi retirado, passou-se seguidamente ao: 

PONTO N.º 04 

Apreciação, discussão e votação da Proposta apresentada pelo 
Executivo municipal relativa ao “Ponto de situação e hipótese de 
abordagem às Ilhas Barreira na Proposta de Revisão do PDM (3ª Fase) – 
Proposta n.º 200/2018/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «A proposta n.º 200 tem a ver com 
uma deliberação que em tempos foi tomada aqui na própria Assembleia 
Municipal e que se pretende agora revogar. Muito obrigado.» 

O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – «Relativamente 
a esta matéria, os eleitos da CDU consideram que as deliberações tomadas 
pelo município sobre as edificações existentes nas Ilhas Barreira do 
Concelho de Faro devem ser inscritas na revisão do Plano Diretor 
Municipal, garantindo o reconhecimento destes aglomerados urbanos nos 
mesmos moldes que se concretizou com a Culatra. 

O conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território em vigor, 
deve ser vertido em Plano Diretor Municipal aplicável à área abrangida 
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pelos planos especiais até 13 de julho de 2020, segundo a alteração de 
prazo determinada no artigo 78.º da Lei nº. 74/2017.  

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, determina que os planos especiais de 
ordenamento do território em vigor (POAP, POAAP, POOC, POE e POPA), 
sejam reconduzidos a programas especiais, elaborados pela Administração 
Central e visem a prossecução de objetivos considerados indispensáveis à 
tutela de interesses públicos e de recursos de relevância nacional com 
repercussão territorial, estabelecendo, exclusivamente, regime de 
salvaguarda de recursos e valores naturais. 

Assim, a CDU manifesta a sua preocupação relativamente ao facto de 
puderem ser incluídas no PDM as normas restritivas atualmente inscritas 
nos planos especiais, como por exemplo as restrições aplicadas a atividades 
económicas tradicionais nos Planos de Ordenamento do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e do Parque Natural da Ria 
Formosa, ou a renaturalização das Ilhas Barreira no POOC Vila Real de 
Santo António/Vilamoura. 

No nosso entender, a proposta final do Plano Diretor Municipal deve 
afirmar o reconhecimento do valor social, económico, histórico e cultural 
dos núcleos urbanos das Ilhas Barreira da Ria Formosa, nomeadamente a 
Praia de Faro e os núcleos do Hangares e do Farol, à semelhança do que se 
realizou no núcleo da Culatra. 

Independentemente de o PDM poder conter alterações aos planos especiais 
de ordenamento do território, que impliquem a ratificação por parte do 
Governo, os eleitos da CDU consideram que é um caminho que deve ser 
feito em nome dos interesses e aspirações das populações das Ilhas 
Barreira da Ria Formosa. Aliás, esta é uma excelente oportunidade para as 
várias forças políticas demonstrarem a sua vontade de ver resolvidos os 
problemas com os quais as populações se têm vindo a debater na defesa 
das suas habitações e no reconhecimento dos núcleos como aglomerados 
urbanos. 

Este processo é imprescindível para pôr fim às demolições de habitações, 
avançando-se para a requalificação de todos os núcleos urbanos e dos 
espaços balneares das Ilhas Barreira.  

Pelo exposto, a CDU concorda em dar sequência ao processo de revisão do 
PDM nos moldes atrás descritos, receando que a não ser feita no decurso 
deste processo seja impossível de se fazer por outras vias.  
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Para além disso, somos desfavoráveis à revogação da deliberação da 
Câmara de 31 de julho de 2014, porque a proposta n.º 657/2014/CM, 
inscreve no PDM a “inclusão dos aglomerados com características urbanas 
nas Ilhas Barreira e respetivo procedimento de ratificação pelo Governo”.  

Disse.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Em relação a este ponto e à 
proposta apresentada pelo Executivo municipal, relativa ao ponto da 
situação da hipótese de abordagem às Ilhas Barreira na Revisão do PDM, 
foi uma proposta que foi apresentada em 2018 pelo PS e pela CDU.  

Como na altura ainda não havia este avanço positivo em relação à Ilha da 
Culatra e estavam previstas cerca de trezentas casas, quer no Farol, quer 
nos Hangares, e na altura teve um sentido e a preocupação que esta 
questão fosse abordada no PDM, mas face à evolução positiva que houve 
nestes últimos meses, principalmente em relação à Ilha da Culatra, há aqui 
uma razão muito forte para a Câmara fazer esta abordagem e retirar isto do 
PDM. Mas volto a referir que o princípio geral, quando esta proposta foi 
apresentada e aprovada no Executivo, tinha um sentido que era a 
preocupação das trezentas casas que estavam para ir abaixo. Apenas foram 
trinta, salvámos duzentas e setenta casas, portanto houve aqui um avanço 
positivo em relação aos últimos meses. 

Da nossa parte, vamo-nos abster neste pedido por parte da Câmara. Tenho 
dito.» 

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Eu gostaria só de referir uma 
nota. É que muitas vezes a elaboração da Revisão do PDM, para além da 
visão política, possui uma forte componente técnica e que muitas vezes não 
é compreendida. E essa forte especificidade técnica assenta também num 
enquadramento legal e isso acaba por ser um exercício duro, digamos 
assim, para conhecer com profundidade todos os enquadramentos legais 
que às vezes envolvem determinadas decisões.  

E portanto houve algumas opções, no passado, que logo à partida não eram 
exequíveis e este foi um deles. Não quer dizer que não seja uma proposta 
bondosa, ou seja, na verdade eu penso que todos nós aqui, pelo menos, 
somos sensíveis, temos defendido e existe alguma unanimidade na defesa 
das populações que estão nos aglomerados urbanos das Ilhas Barreira, 
portanto eu penso que aqui não estaremos em desacordo, o que se passa é 
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que há sobretudo matérias que muitas vezes têm a ver com matérias 
jurídicas, exclusões da REN dos perímetros urbanos e definições de regras 
que não encaixam dentro de uma Revisão do PDM. 

E portanto o que eu queria chamar à atenção é que de facto esta proposta 
não era muito fácil, e desde o início tentei transmitir isso, que não era 
exequível em termos do seu enquadramento legal e da sua especificidade 
técnica, não quer dizer que a sua ideia global não possa ser positiva e até 
defensável.  

Portanto, o que eu queria chamar a atenção é que o PDM deve continuar 
sem estar preso a esta regra de inclusão dos perímetros urbanos, porque 
eles na verdade existem e hão de continuar a existir se assim se entender 
por bem. 

Queria também referir que não existe ainda nenhuma segurança sobre os 
restantes aglomerados, para além da Culatra. Pelo menos não me apercebi 
que tivesse havido um estatuto para outros aglomerados, sem ser o da 
Culatra, e isso também importa depois ter em conta nas futuras opções que 
resultarem dos planos de hierarquia superior, nomeadamente os 
programas do POOC, que vão decidir o futuro dos outros aglomerados.  

Esses programas, na verdade, são feitos pelo Governo Central e ninguém 
sabe o que é que dali sai. Ou quando se sabe já é um bocadinho tarde, 
porque não há uma grande capacidade de influenciar as opções, 
infelizmente, tomadas em sede dos programas especiais.»   

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Esta é uma matéria que me 
diz muito e tenho achado que esta situação anda a ser tratada com dois 
pesos e duas medidas. Está a haver um regime especial para a Culatra e o 
resto das Ilhas Barreira, nomeadamente a Praia de Faro, tem sido 
desprezada em todos os sentidos. 

Quando se começa com demolições, começa-se pela Praia de Faro; quando 
os nossos governantes vêm visitar as Ilhas Barreira, vão visitar todas as 
Ilhas Barreira menos a Praia de Faro; não há investimento na 
requalificação do nosso cordão dunar, ainda há poucos dias o mar voltou a 
passar tudo para a estrada (pedras e areia), colocou alguns negócios em 
risco e estamos a falar de marés pequenas, portanto não se augura bons 
ventos para este inverno.  
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Em relação às casas, se não se arranjar uma forma de defender o que já lá 
está, e com o caminho que isto está a levar, qualquer dia as casas que 
fazem parte até da zona da Câmara, vão ser derrubadas, quer dizer vai 
havendo aqui uns regimes especiais para estes e para aqueles, e para a 
Praia de Faro, Farol, aliás para a Ria Formosa toda, que começa na Quinta 
do Lago e vai até á Manta Rôta, onde também existem memórias, tradições 
e negócios, estou a ver que vai ser feita muito pouca coisa. 

Portanto, eu vou-me abster neste ponto, não me sinto confortável a votar 
favoravelmente. De qualquer maneira, gostava que fosse arranjada alguma 
forma de defender realmente as outras Ilhas Barreira também e não só a 
Culatra. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «No domínio da 
renaturalização, preconiza o PPM a urgente reflorestação das Ilhas no seu 
cordão dunar primário, integrada nas restantes autarquias como Loulé, 
Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, incluídos num programa 
integrado em Planos de Pormenor para cada Núcleo Urbano das Ilhas. 

E ainda um terceiro ponto, que achamos importante, é contemplar para o 
Aeroporto uma pista de aproximação e elevação de aeronaves, do tipo 
cruzado. Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Relativamente àquilo que disse o 
Sr. membro da Assembleia Municipal Manuel Mestre, que há dois pesos e 
duas medidas e que há um tratamento de exceção para algumas Ilhas 
Barreira, penso que isso não se passa assim. Fica-lhe bem ter essa posição, 
mas deve questionar é o Sr. Presidente da Câmara. Porque na última 
Assembleia Municipal o Sr. Presidente da Câmara disse que o Estado, neste 
caso o Governo, tinha respondido atempadamente com o pagamento ou 
com a indeminização dos prejuízos que as pessoas sofreram no último 
temporal, portanto não há aqui dois pesos e duas medidas.  

E, que se saiba, a Câmara Municipal de Faro desde 2011 que recebe 
dinheiro para fazer casas para realojar os pescadores cujas casas vão ser 
demolidas. Ora, se em oito anos isso não foi feito acho muito bem que o Sr. 
Manuel Mestre questione o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo da 
Câmara sobre a inoperância de fazer alguma coisa na Praia de Faro.  

Só que penso que para 2021, acho que as obras da Câmara Municipal de 
Faro, independentemente de se votar contra ou a favor da Derrama, elas 
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estão todas programadas para 2021, também essas casas vão ser 
programadas para 2021. 

Não há, penso eu, dois pesos e duas medidas, nem há nenhum tratamento 
de exceção relativamente a uma Ilha ou a outra Ilha.» 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação do referido ponto. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 04 (03CDU; 01PS) 

Abstenções – 15 (11PS; 01BE; 01PAN; 01PPM; 01MPT) 

Votos a favor – 12 (10PSD; 02CDS) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação o referido ponto foi aprovado 

por maioria, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Assembleia 
Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, pelas 21.00 horas, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e votou o solicitado na 
Proposta n.º 200/2018/CM (e respetiva documentação de suporte) – “Ponto 
de Situação e Hipótese de abordagem às Ilhas Barreira na Proposta de 
Revisão do PDM (3ª Fase), conforme apresentado no ofício n.º 013113, de 
22/10/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado: 

Votos a favor –12 (10PSD; 02CDS)  

Votos contra – 04 (03CDU; 01PS) 

Abstenções – 15 (11PS; 01BE; 01PAN; 01PPM; 01MPT) 

Aprovado por maioria.”  

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 05 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 
Executivo municipal relativa ao Plano de Mobilidade e Transportes do 
Concelho de Faro (PMT) – Proposta n.º 121/2018/CM. 
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Presidente da Câmara Municipal – «A proposta nº. 121 pretende 
exatamente aprovar o documento final do Plano de Mobilidade e 
Transportes. Obrigado.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «O Partido Socialista vem 
apresentar a sua declaração de voto relativa ao ponto 5 da ordem de 
trabalhos da Assembleia Municipal de Faro realizada a 26 de novembro de 
2018. 

Desta forma, declaramos não poder, em consciência, votar favoravelmente o 
Plano de Mobilidade e Transportes apresentado pelo executivo da Câmara 
Municipal de Faro, pelas seguintes ordens de razão: 

1.  O presente plano mereceu parecer desfavorável por parte do Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes, IP., (doravante IMT) – entidade com 
responsabilidade e competência para a matéria em causa no plano. Não 
obstante o carácter meramente consultivo, ainda que obrigado, do parecer 
em questão, é nosso entendimento que o plano deveria ser adaptado e 
modificado em consideração com as críticas apontadas pelo IMT. Mais a 
mais numa matéria que pretende vincular a cidade de Faro sob um ponto 
de vista futuro e que marcará gerações vindouras e põe em causa o direito 
de propriedade de cidadãos mormente no que concerne ao denominado 
“traço grosso” na linha de traçado do caminho de ferro – somente para 
transporte de mercadorias – e que impõe um servidão ferroviária sobre 
imóveis das pessoas, sem qualquer tipo de limite temporal e, diga-se, limite 
territorial, não sabendo onde começa e termina. 

2. Ainda relativamente ao parecer do IMT, não nos passa também 
incólume o facto de os vereadores eleitos pelo Partido Socialista terem 
votado este plano sem terem tido prévio conhecimento daquele parecer. E 
mais, este parecer seria desconhecido pelos membros desta Assembleia 
Municipal, uma vez que não foi o mesmo junto aos documentos que 
instruíram este ponto. E quando questionado o Presidente da Câmara 
sobre o parecer em crise, o mesmo disse desconhecer a sua existência. 
Factos que nos causa muita estranheza e manifesto desconforto. 

3. Por outro lado, no nosso entendimento, o plano apresentado deixa de 
parte aquela que é uma competência fundamental da Câmara Municipal: a 
mobilidade dentro do próprio concelho de Faro. Com efeito, trata-se de um 
plano inútil e inexequível que não cumpre as competências da Câmara por 
não conseguir ligar e unir, de forma prática, as freguesias rurais do 
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concelho à sua gigante freguesia urbana. Em parte alguma, ouvimos falar 
de Estoi e Santa Bárbara. E em parte alguma percebemos, no plano de 
mobilidade e transportes, quais as soluções apresentadas para resolver a 
distância que afasta as populações residentes nas freguesias rurais da 
cidade ao seu centro urbano. E não percebemos por motivo óbvio: porque 
tais soluções são inexistentes. 

4. Por último, aqui revelamos que nos encontramos expectantes com a 
posição que o executivo camarário assumirá na concertação dos interesses 
plasmados no plano de mobilidade e transportes ao nível regional e no que 
aos nossos concelhos limítrofes diz respeito. A concertação entre concelhos 
não será questão menor e sem importância, não apenas pela posição que 
pelos nossos concelhos vizinhos deverá ser assumida como também porque 
esta concertação é legalmente exigível no âmbito da legislação de 
ordenamento do território, veja-se aliás, e a título meramente 
exemplificativo, como pode Faro impor um limite territorial, mais uma vez 
no traçado “grosso” e “fino” da linha ferroviária, sem que tenha havido 
qualquer acordo ou concertação com os concelhos limítrofes. 

5. Destarte, o Grupo Municipal do Partido Socialista desde já anuncia que 
não se sente obrigado a viabilizar as consequências deste plano de 
mobilidade e transportes na revisão do Plano Diretor Municipal.  

Grupo Municipal do Partido Socialista.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Gostaria de dizer que, 
efetivamente, nós tivemos uma profícua sessão nesta Assembleia 
Municipal, onde a empresa que elaborou o Plano o veio apresentar; aliás, 
registámos com muita satisfação que inclusivamente o curriculum dessa 
empresa inclui a elaboração também de intervenções em Vilamoura, que 
foram até elogiadas pela extrema-esquerda desta bancada e que de facto 
vemos isso com satisfação ao elogiarem Vilamoura que é um projeto com 
origem no mais famoso capitalista do Estado Novo, o Sr. Cupertino 
Miranda.  

Mas à parte isso, eu gostaria também de dizer que nessa sessão tiveram 
oportunidade, todos os membros desta Assembleia, de discutir e esclarecer 
as dúvidas que houvesse para podermos chegar a uma votação ainda mais 
esclarecidos.  

Não obstante, também os serviços fizeram o favor de nos disponibilizar um 
conjunto de documentação e eu creio não estar enganado quando retirei 
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um ofício do IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, de 13 de 
julho de 2018, que tem o assunto: “Apreciação do Plano de Mobilidade e 

Transportes de Faro – Fase 1, Fase 2 e Fase 3, versão final do Plano.” Este 
ofício do IMT, no último parágrafo diz: “Crê-se que, face à fundamentação 

aduzida na proposta do Plano, na fase de caracterização  e diagnóstico e ao 

conjunto dos objetivos estratégicos e respetivos objetivos específicos, a 

autarquia deva prosseguir a estratégia vertida na proposta do Plano 

Municipal de Transportes de Faro, promovendo a sua articulação  com 

estratégia de ordenamento do território, a definir em sede de instrumentos de 

gestão do território municipal, designadamente do Plano Diretor Municipal, 

cujo procedimento de revisão ainda se encontra em curso, de modo a assumir 

o tema da Mobilidade e dos Transportes, como recurso de interesse público 

com expressão territorial. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente do Conselho Diretivo, 

Eduardo Feio” 

13 de julho de 2018. Portanto, o parecer do IMT, se eu sei ler português, é 
favorável. 

E com isto termino e nós vamos com certeza votar a favor. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Do que lemos e daquilo que 
nos apercebemos aqui, quando da discussão, tenho aqui uma pequenina 
síntese que diz assim:  

- Andemos um pouco mais a pé e andemos um pouco mais de bicicleta e já 
agora utilizemos um pouco mais os transportes públicos. Mas sejamos 
realistas, não será numa década que a situação atual se modificará 
radicalmente, a não ser por ocorrências catastróficas não previstas.  

- Convém que sejamos mais pedagógicos, mais facilitadores e menos 
castigadores em relação a todos aqueles que não têm possibilidades de 
prescindir do uso do automóvel e que saudemos os muitos que, em vez das 
quatro rodas com motor, já utilizam as duas rodas com motor, coisa que o 
Plano se esquece de referir. 

- O sistema de transporte público do município deve ser sustentável 
financeiramente.  
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Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação nas 
deslocações com distâncias compreendidas entre um e quatro quilómetros.  

- Descriminar positivamente os modos sustentáveis de transporte em 
relação aos modos motorizados, especialmente através da implementação 
do princípio da permeabilidade filtrada, elevada permeabilidade e para os 
modos sustentáveis reduzida para o automóvel. – isto precisava de ser mais 
trocado em miúdos…   

- Instituir os princípios de utilizador-pagador e poluidor-pagador. - Eu já 
ouvi isto em qualquer lado e com certeza que vocês também já ouviram, 
agora o significado é um bocado mais complicado… 

- Racionalizar o uso do transporte individual motorizado, principalmente 
nos percursos inferiores a quatro quilómetros, 

- Tarifar, tendencial e progressivamente, o estacionamento na via pública 
da área central na cidade, reforçando a rotatividade, aumentando a 
disponibilidade dos lugares disponibilizados. – Isto é: quem tem dinheiro 
vai estacionar, quem não tem desenrasca-se.  

- Substituir progressivamente o estacionamento existente na via pública da 
cidade por parques/garagens. – Sim senhor, esta situação está no 
regulamento de construção e o que nós conseguimos ver, e se formos agora 
às novas construções, concretamente na Penha, o que nós temos é 
carradas de automóveis que já não se conseguem lá colocar, isto é as 
garagens não chegam! E há aqui mais situações que temos que ter em 
conta, não estamos contra que isso se faça, mas a verdade é que isto não 
dá. 

Nos seguintes indicadores e metas:  

Percentagens a 0% de deslocação inferiores a quatro quilómetros realizadas 
em bicicleta, 10%. Percentagem da área central da cidade abrangida por 
medidas de gestão de estacionamento, 100%. 

Ou ainda nas seguintes ações: implementar zonas, 30; promoção de modos 
sustentáveis de transporte no acesso à Ilha de Faro; limitação do número 
de veículos que entra na Ilha e consequentemente a redução da 
necessidade de estacionamento, seria uma oportunidade para a 
revitalização deste espaço, tornando-o num local mais agradável para a 
prática de turismo e a população que toma banho no inverno.  
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Na época alta, o tráfego de veículos individuais motorizados para a Ilha de 
Faro deve ser limitado a residentes, a operações de cargas e descargas, 
veículos prioritários, acesso ao Parque de Campismo e determinados 
grupos de atividade económica, nomeadamente os pescadores. 

Substituir progressivamente o estacionamento existente na via pública na 
cidade por parques e garagens. Atualmente existe um elevado número de 
lugares de estacionamento gratuito, o que induz a entrada de automóveis 
nos espaços mais centrais da cidade; a gestão do sistema de 
estacionamento em particular; a restrição da oferta ou a sua tarifação, uma 
medida que o utilizador  sente  imediatamente e que portanto tende a ser 
extremamente eficaz na utilização racional do automóvel.  

Isto é: levámos anos, ou levaram, a promover o automóvel, até como 
estatuto social. De repente, é uma “carrada de latas” que não sei o que é 
que lhe vamos fazer. Naturalmente que ele polui, naturalmente que faz isso 
tudo, mas já o fazia. E depois proliferou ainda mais porque não houve 
resposta de transportes públicos em condições e agora temos este 
problema. 

Quanto ao futuro nas principais infraestruras rodoviárias e ferroviárias que 
atravessam o concelho de Faro, tenhamos presente que a construção de 
propostas concelhias não basta. A Estrada Nacional 125, a Estrada 
Nacional 2, a Via do Infante ou a A22 e a linha do Algarve implicam 
cenários regionais com grande envolvimento nesta parte centro do 
sotavento do Algarve e dos concelhos limítrofes, Loulé, S. Brás de Alportel e 
Olhão. Do mesmo modo que a Universidade do Algarve nas Gambelas, mais 
o futuro Pólo Tecnológico, o Aeroporto de Faro, o Porto Comercial de Faro, o 
Parque das Cidades, com o Estádio do Algarve e o futuro Hospital Central 
do Algarve, implicam não só o concelho de Faro mas também a região e o 
país. 

Por outro lado, o mínimo que se pode dizer da localização da plataforma 
intermodal é que é extremamente polémica – e é de facto o mínimo dos 
mínimos. 

Sobre as estradas e caminhos municipais, particularmente na parte rural 
do concelho, e em relação às medidas para aumentar a segurança da 
circulação rodoviária em geral e a segurança dos ciclistas e peões em 
particular, o PMT não diz nada! 
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Portanto, não vamos acompanhar este Plano, embora consideremos que 
Faro precisa de um Plano, que as coisas são difíceis de fazer e que tem que 
se tomar medidas, mas de forma alguma esta medida. 

E ainda há mais uma outra situação que temos que considerar, que é o 
financiamento disto tudo. O que lá está específico levará para um 
financiamento de cem milhões. Pergunto: onde é que se vão buscar? Disse.»   

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Gostava de dar uma resposta a 
esta Assembleia e em especial à bancada do PSD, que se referiu a 
Vilamoura. Tivesse Faro aquilo que Vilamoura tem, e o Sr. Deputado, de 
facto, se reside em Faro devia residir em Vilamoura e ter direito ao seu 
cartão, e cada vez que paga a taxa da água pudesse utilizar trinta minutos 
de borla as bicicletas que estão em Vilamoura, com dois cartões, aquilo que 
não acontece neste Plano que nós temos aqui.  

Não quero dizer com isto que a empresa que aqui esteve não é credível, tem 
todas as qualidades, tem todas as capacidades, são uns técnicos credíveis 
ao ponto de se fazer aquilo que se fez em Vilamoura, mas como se disse e 
bem a bancada do PCP, que são os ditos onze anos, salvo erro. Por sua vez, 
há uma questão que eu gostava de colocar à bancada do PSD e em especial 
ao Sr. Membro desta Assembleia que aqui se referiu. É que, se não sabe 
fica a saber, as pessoas – e são mais de dez mil pessoas – que residem no 
Montenegro, se tiverem que se deslocar para a zona norte do nosso 
concelho, não têm meios públicos para o fazer. Têm que se deslocar às sete 
horas da manhã para Faro, para apanharem um autocarro ou um comboio 
em Faro, para se deslocarem para Loulé, para Vilamoura, para Quarteira, 
ou para outro sítio qualquer que tenha a ver com a zona norte. É triste que 
isto não seja contemplado, é triste que isto aconteça, porque de facto o 
Montenegro já é considerado uma zona semiurbana, tem mais de dez mil 
habitantes. Como tal, também não acompanhamos esta posição. Obrigado.»    

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Após termos participado e 
assistido a várias ações de informação e esclarecimento sobre este plano 
(penso que foram três ao todo) e após ter levantado várias questões e 
termos naturalmente ouvido as respostas, concordamos, em traços gerais, 
como Plano de Mobilidade e Transportes, porque incorpora medidas que 
consideramos chave, como uma mobilidade suave, melhores 
acessibilidades, maior organização e melhor organização do tráfego na 
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cidade, bem como uma preocupação com a descarbonização e questões 
ambientais. 

No fundo, pensamos que abre caminho para uma melhor qualidade de vida 
e relação dos farenses com a cidade.  

Vamos votar favoravelmente, mas lembrando que Faro não é apenas cidade 
e é preciso aprofundar as questões relacionadas com a mobilidade e 
segurança nas zonas mais rurais, onde por exemplo andar a pé é um risco 
de vida, pois não existem espaços para o fazer. Obrigado.» 

Seguidamente passou-se à votação do ponto n.º 05 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 04 (03CDU; 01BE) 

Abstenções – 12 (PS) 

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, o referido ponto foi aprovado 

poe maioria, sendo o seguinte texto da deliberação:   

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Assembleia 
Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, pelas 21.00 horas, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e votou a proposta 
apresentada pelo Executivo municipal relativa ao Plano de Mobilidade e 
Transportes do Concelho de Faro (PMT) – Proposta n.º 121/2018/CM, 
conforme solicitado no ofício n.º 011685, de 04/09/2018, da Câmara 
Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 

Abstenções  – 12 (PS) 

Votos Contra – 04 (03CDU; 01BE)  

Aprovado por maioria.” 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «A bancada do PSD irá entregar 
uma declaração de voto.»  



Ata nº. 13                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   54 

26/11/2018 

 

 

 

 

 

 

2 Declaração de voto – «O Plano de Mobilidade e Transportes consiste no 
documento estratégico e operacional que fomenta a articulação entre os 
diferentes modos de transporte, visando à implementação de um sistema 
integrado de mobilidade de uma forma racional. Estes tipos de planos 
pretendem também sanar uma das questões mais difíceis na gestão 
autárquica é que as ações no terreno tenham um caminho seguro, uam 
visão global, e uma lógica coerente com as opções de ordenamento do 
território. 

Em síntese, o PMT de Faro tem vários pontos virtuosos que poderemos 
destacar, como: 

1º - Assinala a necessidade deu ma interface coo um equipamento regional 
para articulação modal, e localiza-o no território; Este poderá s também a 
nossa Gare do Oriente, sem que e perca o atual Terminal, no centro da 
cidade. 

2º- Identifica as medidas de priorização dos eixos de intervenção pedonal, o 
que é um aspeto fundamental à gestão da intervenção autárquica; 

3º- Propõe a utilização do modo pedonal em passadiço para ligar Faro a 
Montenegro; O objetivo é minimizar o efeito barreira criado pela zona 
lagunar existente, e não só criar apenas um aspeto de lazer ou 
contemplativo. 

4º- Orienta uma tipificação da intervenção face à largura do perfil, ou sejam 
dentro dos projetos de requalificação urbana que serão/ou poderão ser 
realizados de forma mais ou menos descontínua, conseguem ter um guia, 
ou um exemplo a seguir; 

5º-Identifca as plataformas informáticas e os quiosques de mobilidade, 
como ferramentas importantes de acesso de informação pelo utente; 

6º- Promove as pistas cicláveis da cidade, embora seja necessário para tal 
que seja realizado um plano de circulação e estacionamento e 
simultaneamente um plano de ciclovias. Exige-se projeto na resolução 
destas questões, e numa escala mais pormenorizada; 

7º- Identifica-se necessidades de melhoria das acessibilidades para pessoas 
com mobilidade condicionada, nomeadamente do atual terminal e entre 
outros. 

                                                           
2
 Declaração de voto entregue à Mesa no final da reunião. 
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Apesar destes pontos claramente positivos do Plano, existem outros que 
poderiam ter sido efetivamente desenvolvidos/ajustados co mais 
sensibilidade, como seja o traçado do corredor ferroviário junto da Variante 
EN125. Em vez de engrossar o troço, alterações que se observa nesta 
última versão, este deverá ser mais fino, mas para tal, sugere-se, 
eventualmente, que sejam realizados estudos prévios de forma a testar e 
garantir a viabilidade técnica do referido corredor, tendo também em conta 
os projetos e intenções urbanísticas dos locais por onde passa. 

É assim muito importante que seja realizada a devida síntese e ponderação 
do referido corredor na passagem para a revisão do PDM, sob pena de vir a 
criar graves constrangimentos em projetos viáveis que ficam impedidos de 
se concretizar.  

26/11/2018 

Os eleitos do PSD na Assembleia Municipal de Faro.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 06 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 
Executivo municipal relativa à estratégia de regeneração urbana: 
declaração dos prédios devolutos em 2018 – Proposta n.º 
231/2018/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «A proposta 231 visa triplicar o valor 
do IMI para todos os prédios devolutos nas áreas das ARUS. São 
considerados devolutos todos aqueles que não tenham contratos em vigor 
de telecomunicações, água, gás, eletricidade, ou não tenham faturação 
nestas áreas, para além de estarem sem ocupação. 

Isto pretende de alguma forma responsabilizar os proprietários, no sentido 
de melhorarem os seus prédios.  

Nesse sentido, o que se propõe é que se triplique o valor do IMI a cento e 
quarenta e seis edifícios que correspondem a cento e sessenta e seis frações 
em 2018.  

Eu queria deixar aqui uma nota que, desde 2015, este valor tem vindo a 
diminuir. Em 2015 eram trezentos e trinta e três frações; 2016, duzentas e 
sessenta e seis; em 2017, cento e noventa e um, e está neste momento em 
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cento e sessenta e seis, o que significa que as frações têm vindo a diminuir. 
Muito obrigado.» 

Não havendo inscrições para a discussão do referido ponto passou-se à: 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 15 (12PS; 03CDU) 

Votos a favor – 16 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01BE; 01PAN)    

Face ao resultado obtido na respetiva votação, o referido ponto foi aprovado 

por maioria, sendo o seguinte texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO     

Aos vinte seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Assembleia 
Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, pelas 21.00 horas, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e votou o solicitado na 
Proposta n.º 231/2018/CM (e respetiva documentação de suporte) – 
Estratégia de regeneração urbana: declaração dos prédios devolutos em 
2018, conforme apresentado no ofício n.º 015004, de 20/11/2018, da 
Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 16 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01BE; 01PAN) 

Votos contra  – 00 

Abstenções   –  15 (12PS; 03CDU) 

Aprovado por maioria.”  

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 
Executivo municipal relativa à Estratégia Local de Habitação do 
Município de Faro 2018-2025 – Proposta n.º 241/2018/CM. 

Presidente da Câmara Municipal – «Com base na nova legislação, salvo 
erro o Decreto-Lei 37/2018, é necessário que o município tenha um 
documento formal aprovado com a Estratégia Local de Habitação e portanto 
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foi isso que de alguma forma fizemos e temos aí o documento. Muito 
obrigado.» 

O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – «Srª Presidente, 
não era sobre este ponto. Antes de se iniciar o ponto, levantei a mão… Peço 
desculpa pela reação tardia, mas era uma pergunta que eu queria fazer à 
Mesa, para ser elucidado, e não há aqui nenhum duplo sentido na questão: 
é como é que se pode em termos da ata considerar uma declaração de voto 
escrita, entregue à posteriori, que não tenha sido aqui referenciada? É uma 
pergunta só para esclarecimento da minha parte.» 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Trataremos de 
esclarecer. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Sérgio Martins (CDU) – Presidente da Junta de 

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe – «Sobre este tema da habitação, gostava 
de referir aqui algumas ideias. 

A primeira delas é que eu acho que esta Assembleia não está consciente do 
grave problema, em termos da habitação, que está a atravessar o nosso 
concelho e o nosso país, e até julgo que não é só no nosso país. Toda a 
especulação imobiliária, todo o bom e o mau que gera a procura turística e 
os efeitos que isso está a ter sobre o mercado habitacional. Eu acho 
sinceramente que a maior parte dos membros desta Assembleia não tem 
consciência do que se está a passar lá fora. Uma camada substancial da 
população do concelho de Faro, e nomeadamente os jovens, está a 
atravessar uma fase crítica no que se refere a esta questão da habitação.   

Acho que o município de Faro não tem tido, e não é de agora, já é de há 
muitos anos, pelo menos desde que eu participo na vida autárquica deste 
município, nunca esteve muito atento a esta situação, especialmente na 
parte rural do concelho. Neste contexto, parece-nos que esta Estratégia 
Local de Habitação é muito curta.  

Sabemos também das limitações todas da Câmara Municipal de Faro, 
nomeadamente financeiras, isso também teria de nos levar a pensar 
estratégias e prioridades do município, estratégias alternativas também 
para fazer face a estas dificuldades financeiras do município para dar 
resposta a isto tudo, tendo em consideração também que o Estado Central 
tem uma grande parte de responsabilidade na resolução deste problema. 
Mas nós temos nesta Estratégia Local de Habitação essencialmente 
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Montenegro, Braciais, alojar pescadores da Praia de Faro, alojar 
possivelmente Horta da Areia, libertar até talvez espaços para outros fins, 
que temos vindo a falar ultimamente. Mas e o resto? Nós temos muitos 
agregados familiares com graves problemas de carência habitacional e esta 
Estratégia não dá a devida resposta. Além de se focar muito na reabilitação 
e essa reabilitação, nomeadamente no casco da cidade, tem sido a maior 
parte dela para fins de alojamento local e fins turísticos, espanta-me 
também como é que as bancadas da extrema-direita na euforia da iniciativa 
privada… até cidades como Berlim, na atual República Democrática Alemã, 
estão a impulsionar medidas para restringir o alojamento local (e não só 
Berlim, são muitas cidades europeias) e a extrema-direita aqui da nossa 
Assembleia, na sua voga pelo alojamento local e a procura turística… Ainda 
no outro dia vinha, num jornal, um expert, acho que de iniciativa privada 
do turismo, a dizer que o alojamento local é uma muito má alternativa para 
o desenvolvimento do turismo em Portugal, não atrai receitas, não atrai 
turistas com qualidade. 

Mas só para concluir, consideramos mesmo que esta estratégia é muito 
curta. Já há muitos anos (dez ou quinze) que se fala de outras 
possibilidades também de apoiar as próprias pessoas. Aquelas que ainda 
têm habitação, poder reabilitar para habitação e não para fins turísticos, ou 
ajudar a auto construção, são medidas que, com menos dinheiro, 
possibilitariam em vez de estarem a construir um apartamento novo, 
ajudar essas pessoas a reparar as suas próprias casas e não estar a 
deslocá-las. Isso não cabe também aqui na Estratégia Local de Habitação, e 
de facto, para concluir, esta Estratégia parece-nos muito curta. Obrigado.»           

O membro da AM, Susana Joaquim (PS) – «A bancada do Partido 
Socialista vai votar a favor desta proposta.  

Concordamos que Faro precisa de uma estratégia local para habitação, 
para dar resposta às necessidades do concelho. Com a medida 
implementada pelo Governo recentemente, do Primeiro Direito do Programa 
de Apoio ao Acesso à Habitação, vai ser permitido ao município obter 
financiamento e como sabemos não existe construção de habitação social 
há vinte e oito anos. Desde 2006 que não existe construção de habitação a 
Custos Controlados, e o PS concorda e apoia todas as medidas que visam 
impulsionar a criação de alojamento para quem mais precisa, dado que 
existem muitas famílias em Faro a precisar do apoio da nossa autarquia. 
Obrigada.» 
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O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Pouco mais terei a adiantar 
àquilo que já foi dito pela minha bancada. De qualquer das formas, nós 
vamos votar favoravelmente este Plano Estratégico Local de Habitação, mas 
contrariamente àquilo que disse a CDU, nós, Partido Socialista, em quase 
todas as Assembleias temos falado, não só este ano mas em anos 
anteriores, daquilo que são os problemas da habitação em Faro, 
nomeadamente da habitação social.     

Fizemos algum trabalho a esse nível e constatamos que, de facto, passados 
nove anos de poder, em termos de habitação o que o PSD fez foi fazer um 
Plano Estratégico imposto pela lei, nomeadamente na habitação social.  

E essa questão da limitação financeira, o problema é que há limitação 
financeira para umas coisas mas não há para outras, é tudo uma questão 
de critérios e prioridades. Não me venham dizer que eu sou contra o 
Festival F, que não sou! Mas sou é contra que se gaste novecentos mil 
euros no Festival F e que haja limitação financeira para questões 
importantíssimas para as pessoas desta cidade. Essa questão da limitação 
tem mais que se lhe diga. É uma questão, repito, de critérios, de 
prioridades e de opções.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Nós, Partido Socialista, 
efetivamente não poderíamos votar contra esta proposta, porque como 
temos vindo, ao longo de várias Assembleias Municipais, a falar na 
habitação, na habitação, na habitação, seria uma enorme incoerência votar 
contra este Plano. Não obstante, temos que dizer que achamos o Plano 
parco, fraco e que deixa muito a desejar.  

Compreendemos que este Plano tenha sido numa lógica de imposição legal, 
mas nós já estamos tão desesperados para que se faça algo no âmbito da 
habitação, que nos contentamos… não nos contentamos, mas já ficamos 
felizes com esta pequena migalhinha que representa este Plano na 
habitação social em Faro, considerando a carência que existe. 

Aliás, devo dizer e para terminar, que fez mais o placar sobre a habitação, à 
entrada da cidade de Faro (ao pé do Forum), do que o atual Plano, pelo que, 
se calhar, o melhor era sentar-se toda a gente ali à frente, a olhar para o 
placar, para ver quais são as propostas, para perceber o que é que tem de 
ser feito em Faro. Muito obrigada.» 
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O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Relativamente a esta 
matéria, parece-me que pouco há mais a acrescentar. 

É verdade que durante muitos anos não se fez, todos sabemos porque não 
se fez, tal como nas nossas vidas também nem sempre fazemos quanto 
queremos, nem quando queremos.  

As necessidades avolumaram-se e a única forma que há de fazer baixar os 
preços, que são uma carestia no nosso concelho, é alargar a oferta e a 
oferta alarga-se com pacotes como este. Portanto, está-se aqui a falar de 
mais ou menos duzentos fogos, num investimento total que irá rondar os 
quinze milhões de euros. Um financiamento a 35%, com vetores tão 
diversificados como a reabilitação urbana, o realojamento para famílias 
carenciadas, construção de habitação a custos controlados, construção a 
preços acessíveis, manutenção de habitações privadas… Portanto, parece-
me que está aqui um pacote muito interessante.  

Se o Plano é parco, isso depende da perspetiva com que olhamos. Estão 
aqui quinze milhões, numa Câmara que tem um orçamento de quarenta 
milhões aproximadamente, portanto isto é um grande pacote, isto só para 
fazer o termo de comparação.  

Portanto, podemos sempre dizer que trinta era melhor que quinze milhões e 
por aí adiante, mas parece-me que é um Plano muito consensual aqui na 
Assembleia, consensual entre todas as participações que aqui tiveram já 
lugar e eu penso que é um Plano para aprovar aqui sem olhar para trás e 
pensarmos no futuro. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «A habitação, como já foi 
referido, é um problema grave no concelho e urge encontrar soluções e 
penso que estas iniciativas vão nesse caminho, embora possam não ser 
consideradas perfeitas.  

Mas quero notar positivamente que algumas das soluções apesentadas de 
habitação social, são dispersas por zonas habitacionais existentes, 
garantindo a sua diversidade social. É o que está escrito no documento. 
Penso que isto vai ao encontro também do que o PAN tem referido sempre 
que se fala de habitação, que é proporcionar não só a casa mas também 
melhor integração, evitando a segregação como vemos acontecer hoje em 
dia em alguns locais em Faro.  
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Sobre o alojamento local, que aqui se falou, com o crescimento do turismo 
vem a inflação dos preços, o que tem tornado o acesso ao arrendamento e à 
aquisição de casa uma dificuldade enorme para os farenses, ou para quem 
aqui chega para estudar na universidade, por exemplo.  

Penso que este é um tema que é preciso abordar, pensar bem sobre esta 
questão e também encontrar soluções. Obrigado.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Ouvi aqui a palavra extrema-
direita, não sei se estão a jogar ao ping-pong de um lado para o outro, mas 
acho que em relação à consciência é uma palavra muito utilizada agora, 
toda a gente a utiliza, está gasta já... E nós temos termos que também não 
devem ser aplicados porque se desgastam, sobretudo “carência 
habitacional”, eu compreendo, mas acho que deviam falar é no “direito 
constitucional à habitação”. E ela está lá consagrada, pelas condições de 
salubridade, de habitabilidade e sobretudo de privacidade. 

O que este Plano poderá ainda, talvez, pensar num futuro é a eliminação 
dos barracos das ilhas e a sua substituição por núcleos verdadeiramente 
planeados, não executados em alvenaria, proibindo determinantemente o 
uso de cimento, ou de qualquer tipo de tijolos, para a construção numa 
zona extremamente sensível e que as pessoas não se consciencializam do 
perigo dessa permanência nesses locais. Obrigado.» 

O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Relativamente a uma 
referência que foi aqui feita à questão do alojamento local, eu também 
concordo que é um assunto que deve ser aprofundado, mas tenho uma 
perspetiva muito vincada sobre isso e não podia deixar de referir isso aqui. 

O alojamento local tem sido, e é, uma oportunidade de animação 
económica para o concelho, e as oportunidades não se matam só porque 
têm alguns aspetos menos conhecidos, ou às vezes até podendo ser mais 
ou menos perniciosos, o que não é o caso. 

Portanto, não é com taxas, não é com proibições que nós lá vamos, porque 
é um fenómeno que não é assim de uma monta tão grande. 

Se pensarmos que o concelho tem trinta e oito mil e quinhentas habitações 
familiares, alojamentos familiares clássicos, e que os registos de alojamento 
local são quinhentos e cinquenta, isto dá qualquer coisa como 1,4%. Se 
atendermos a que parte deste alojamento local resulta de recuperação de 
casas e outra parte, ainda, de partilha de habitação de pessoas que de 
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outra forma não saíam para colocar lá outros, estamos a falar de menos de 
0,5% das habitações afetadas com isso. Portanto o que está aqui é uma 
oportunidade e as oportunidades aproveitam-se, exploram-se e põem-se a 
trabalhar a nosso favor e não contra. Não é com taxas, não é com 
proibições que se faz o caminho relativamente a isto que está a acontecer e 
que é um fenómeno que hoje está já a abrandar e oxalá não acabe. Muito 
obrigado.»    

O membro da AM, António Goulart (CDU) – «Eu não tinha intenção de 
intervir na discussão, depois farei uma declaração de voto, mas a propósito 
desta última intervenção, eu creio que há uma mistificação que se tem 
lançado nos últimos tempos relativamente à dimensão do alojamento local. 
Porque a questão não está se são trezentos, quinhentos ou mil, até podiam 
ser só cem, a questão é o impacto que esse alojamento local está a ter na 
especulação imobiliária. E, como tal, este problema do alojamento local é 
uma das questões importantes na definição de uma estratégia de um Plano 
Estratégico para Habitação. Não importa se são trezentos, se são 
quinhentos, se são mil ou são cem, está a ter impacto e não podemos 
continuar a mistificar esta matéria, dizendo que são só x.» 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação : 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 03 (CDU) 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 28 (12PS;10PSD;02CDS;01BE;01PAN;01MPT;01PPM)          

Face ao resultado obtido na respetiva votação o referido ponto foi aprovado 

por maioria, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“DELIBERAÇÃO 

Aos vinte seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Assembleia 
Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, pelas 21.00 horas, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, apreciou e votou o solicitado na 
Proposta n.º 241/2018/CM (e respetiva documentação de suporte) – 
Estratégia Local de Habitação do Município de Faro 2018-2025, conforme 
apresentado no ofício n.º 015008, de 20/11/2018, da Câmara Municipal de 
Faro. 
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Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 28 (12PS;10PSD;02CDS;01BE;01PAN;01PPM;01MPT)   

Votos contra  – 03 (CDU) 

Abstenções   – 00 

Aprovado por maioria.”   

O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – Declaração de 
voto – «Faro necessita de um Plano Estratégico de Habitação, disso 
ninguém tem dúvidas.  

Contudo, não é este o Plano necessário e adequado para o concelho. E não 
é o Plano necessário e adequado porque não responde às necessidades de 
habitação do concelho, quer no presente, quer para o tempo de duração do 
próprio Plano.  

Saúda-se o ressurgimento simbólico da habitação a custos controlados 
promovido pela autarquia, e diz-se “simbólico” porque o que está aqui no 
Plano resume-se a quarenta e nove fogos para realojamento no Montenegro 
e um número indeterminado (não está no documento) nos Braciais, e 
depois dezassete fogos para aluguer e oitenta e nove para venda. O Plano 
praticamente é isto!   

O Plano não tem comtemplado qual o papel que pode e deve ter o 
movimento cooperativo – e lembro que o movimento cooperativo teve um 
papel determinante na cidade de Faro e não só na cidade de Faro 
relativamente à habitação.  

Não há estratégia de contenção dos efeitos quer do alojamento local, quer 
da especulação imobiliária recorrente, da mesma forma que não é 
contemplado neste Plano a Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, que está 
exata e rigorosamente ao lado daquele que é provavelmente, hoje em dia, o 
maior empregador do Algarve, que é o Mar Shopping, e onde os 
trabalhadores de queixam que não conseguem ir para lá trabalhar porque 
não têm habitação a preços que possam atingir. 

Por tudo isto, nós naturalmente votámos contra.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Em relação à sua 
questão de há pouco, Sr. deputado António Goulart, a Mesa esclarece o 
seguinte: o artigo 51º do nosso Regimento diz, no ponto um, que vou 
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passar a ler, porque a leitura do normativo será melhor do que aquilo que 
aquilo que eu possa dizer: “ Cada grupo municipal, ou membro da 

Assembleia Municipal, a título pessoal, tem o direito a produzir, no final de 

cada votação, uma declaração de voto esclarecendo o sentido da sua 

votação, que no caso de ser oral não pode exceder um minuto.” 

Ponto dois: “As declarações de voto escritas podem ser entregues na Mesa 

até final da reunião plenária seguinte.”  

Antes de continuarmos os trabalhos, gostaria de pôr à consideração das 
diferentes bancadas, podermos passar ao período de intervenção do 
público, dado que já passámos da meia-noite e meia, e segundo o 
regimento é a hora de terminar a nossa reunião desta sessão, mas por 
respeito ao público que aqui está gostaria de propor que fizéssemos o 
período de intervenção e esclarecimento destinado ao público agora, e se 
por acaso depois entendêssemos dar seguimento a esta Assembleia, uma 
vez que faltam três pontos, ou então passarmos para outra reunião.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr.ª Presidente, por nós das 
duas uma: ou fechamos a sessão por aqui, ou continuamos com a ordem 
de trabalhos tal como está. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Nós entendemos que deve 
ser dada a palavra a público e os outros pontos passam então para outra 
reunião da Assembleia.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Sr.ª Presidente, por nós 
ouvimos o público agora e passamos os outros pontos para uma próxima 
sessão.» 

O membro da AM, Carlos de Brito (BE) – «O Bloco, em relação a esta 
situação, dado que tem duas moções que por sua vez não virão cá 
sozinhas, passaríamos os pontos seguintes para a próxima sessão e daria a 
palavra ao público.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Em respeito pelo público que 
está cá presente, e para que isso aconteça cada vez mais, acho que 
podemos dar voz ao público agora.  

Da parte do PAN, idealmente preferíamos continuar mas sendo alterado 
para outra reunião, cá estaremos.» 
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O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «O PPM dá a voz ao público.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Pela nossa parte, o público 
pode falar também, apesar de que se fosse possível continuar, já que temos 
alguma coisa para apresentar, seria melhor.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Podemos dar a voz ao público e 
encerrar a sessão.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Então passaremos 
ao período de intervenção do público e continuaremos depois esta sessão, 
mas já combinamos no final.» 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 11 

Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

Usaram da palavra: 

Sr. Munícipe João Beles – O munícipe começa por saudar a União de 
Freguesias de Faro - Sé/S. Pedro, por finalmente no nosso concelho 
funcionar este ano o orçamento participativo, pois julga ser uma maneira 
de levar a população a participar na vida autárquica. 

Seguidamente, pergunta em que ponto se encontra o Centro de Recolha de 
Animais, se houve candidaturas, se vai começar e onde será feito. 

Sobre a Praia de Faro, e sendo o munícipe utente da mesma, diz que este 
ano infelizmente houve, da parte da Câmara Municipal de Faro e da Junta 
de Freguesia do Montenegro, um desleixo demasiado grande. A Praia de 
Faro sofreu muito nas vésperas do verão, e não houve o cuidado de dar o 
mínimo de condições, especialmente para as pessoas que têm acesso à 
zona da costa, de descer as escadarias que foram todas danificadas. 

O munícipe refere-se ainda a um aspeto de que já se fala há muito tempo e 
que este ano mais uma vez aconteceu: é o facto de serem permitidos, 
especialmente na zona central do parque de estacionamento da Praia de 
Faro, quiosques que se transformaram em restaurantes, não havendo 
instalações sanitárias. Segundo o munícipe, é ilegal serem permitidos 
restaurantes não havendo instalações sanitárias, para além de nas zonas 
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de relva serem utilizadas mesas e cadeiras, danificando a relva, e a 
fiscalização não atua. 

Referindo-se ao Passeio Ribeirinho, o munícipe diz que já várias vezes falou 
com o Sr. Presidente e com várias pessoas da Câmara e que finalmente o 
Passeio Ribeirinho chegou ao Montenegro, mas as placas que indicavam o 
Passeio Ribeirinho, e que foram tapadas há vinte anos atrás, nunca mais 
foram destapadas. Refere ainda que o próprio Passeio Ribeirinho tem casas 
de banho, que muito bem a Câmara mandou recuperar, mas estão 
fechadas. Na sua opinião, deve-se, pelo menos durante o dia, abrir as casas 
de banho, nem que se coloque lá um funcionário que seja vigilante, pois já 
há muita gente a passar pelo Passeio Ribeirinho. 

Quanto à ciclovia, o munícipe diz já ter alertado várias vezes e que a 
ciclovia começa nas Portas do Mar, com um risco azul, depois do Hotel Eva 
passa para o outro lado, para as traseiras da Estação, e nessa zona está 
tudo esburacado há anos, as pessoas que quiserem ir de bicicleta, 
deparam-se logo com uma série de buracos até ao Passeio Ribeirinho, e o 
Presidente da Câmara sabe, pois disse-lhe diretamente e ao Presidente da 
Junta Bruno Lage também. 

Relativamente aos abrigos de passageiros, o munícipe diz que há um ano 
que saiu da Junta de Freguesia do Montenegro, não levantou problemas 
nenhuns durante este ano, mas julga que está previsto haver abrigos de 
passageiros junto à bomba de gasolina da “Prio”, de um lado e do outro nas 
paragens de autocarro, pois as pessoas estão lá à chuva e não têm o 
mínimo de condições. 

Quanto às obras que foram feitas, e muito bem, na Avenida Gordinho 
Moreira, o munícipe diz que as tampas dos esgotos estão muito altas, pois 
batem permanentemente, aquilo não foi bem acabado e as pessoas que ali 
moram queixam-se do barulho que fazem a noite inteira, não basta já as 
sirenes das ambulâncias que ali passam toda a noite. 

Referindo-se à sinalética, o munícipe diz que mesmo no Largo da Estação 
está uma seta a dizer “Parque de estacionamento da Pontinha”, 
perguntando quem é que vai à procura do parque de estacionamento da 
Pontinha naquela zona? A mesma coisa acontece junto ao “Limpinho”: 
quem é que vai à procura do parque de estacionamento da Pontinha, com 
uma seta naquele sítio? Não há ninguém do trânsito que veja esta 
situação? 
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Relativamente ao orçamento, o munícipe diz que embora o ponto ainda não 
tenha sido discutido, espera que as ruas Egas Moniz e Bento de Jesus 
Caraça, no Montenegro, sejam finalmente incluídas com águas pluviais. 

Sr. Munícipe Augusto Taveira – O munícipe começa por cumprimentar 
todos os presentes. 

Diz que quer colocar duas questões ao Sr. Presidente da Câmara, referindo 
o seguinte: 

 “Uma das vertentes que integra o conceito de liberdade é o da liberdade de 
circulação.  

Por esse motivo, venho dar conta das reclamações de munícipes 
relativamente ao constrangimento na circulação a pé e de bicicleta no 
passadiço da zona nascente da Praia de Faro, por motivo de existência de 
cães à solta, que ladram e atacam quem passa, chegando mesmo a 
constituir uma ameaça à integridade física dos passantes, quando se trata 
de animais de porte considerável. Para além da perigosidade real, não se 
admite que quem pretenda usufruir da Praia de Faro, ou deslocar-se a pé 
ou de bicicleta até ao mais perto possível da Barrinha, se sinta 
constrangido pelo receio de ser atacado/a pelos cães. 

As queixas reportam-se à zona nascente, mas como pudemos constatar 
aquando da deslocação de membros da Assembleia Municipal para nos 
inteirarmos dos estragos do temporal, o mesmo sucederá na zona poente, 
pelo que seria exigível vigilância e fiscalização na Praia de Faro, para fazer 
cumprir as disposições legais no que respeitas aos canídeos, em ordem a 
garantir a liberdade de circulação.”  

Outra questão que o munícipe coloca é: um apelo a mais preocupação com 
a defesa do comércio local.  

Tem sido quase consensual a necessidade de inversão do paradigma que 
tem sido a prevalência do transporte individual relativamente ao transporte 
público e às formas de mobilidade suave, mais respeitadora do ambiente. 
Porém, o fecho ao trânsito e estacionamento de algumas praças e ruas está 
a provocar impacto nos pequenos comerciantes da cidade, como é o caso da 
requalificação do Largo de S. Pedro, com implicações negativas para o 
comércio local, de que são exemplos os restaurantes e lojas da Rua 
Baptista Lopes, no total de cerca de uma dúzia de estabelecimentos. O 
previsível resultado, que já está a verificar-se, é a fuga das pessoas dos 
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estabelecimentos do centro da cidade para os grandes espaços comerciais, 
muito mais atrativos no que respeita à acessibilidade e estacionamento.  

Sendo difícil uma solução a contento de todos, seria importante ouvir os 
comerciantes locais, com vista a chegar-se a soluções que conciliem a 
proteção do ambiente com os legítimos interesses de quem vive do comércio 
local, o qual dinamiza o centro da cidade.” 

Sr. Munícipe Orlando Mendonça – O munícipe diz que o que o leva a 
intervir é novamente o PMT e é com enorme tristeza que assistiu à 
aprovação do Plano. Diz não querer ser desagradável, mas acha que todos 
estão desinteressados sobre aquilo que foi apresentado nas várias sessões 
anteriores, acerca de um documento que fala sobre uma ferrovia que já 
ninguém sabe para que lado é que vai, nem a largura que deve ter. Já toda 
a gente falou no assunto, mas não apareceu nenhuma proposta, 
continuamos na mesma e o projeto foi aprovado. 

O munícipe diz que sempre que aborda o assunto lhe é dito que o 
documento é apenas identificativo, é consultivo, é orientador e por aí fora, 
pois já o batizaram de diversas formas, mas o que sabe é que, a partir deste 
momento, o caminho de ferro vai estar vinculado àquela zona, ou seja 
quem mora ali, se quiser fazer qualquer coisa, se quiser vender, tem as 
“pernas cortadas”.  

Refere ainda que falam em habitação, mas se o plano for para a frente são 
destruídas sessenta, setenta ou oitenta casas, mas ninguém se importou 
com isso. 

O munícipe acrescenta que, na anterior Assembleia, quando a Eng.ª Paula 
Teles veio apresentar o projeto, os munícipes não tiveram direito a falar, 
pois quanto menos falarem melhor é. Mas diz ter abordado a Eng.ª Paula 
Teles, já na rua, mas ainda conseguiu falar com ela cinco minutos, tendo-
lhe apresentado a situação de dezenas de empresas destruídas, dezenas de 
habitações destruídas e ela ficou pasmada com o que lhe estava a dizer pois 
desconhecia completamente a situação. 

O munícipe refere que teve conhecimento que a Câmara Municipal estava a 
fazer reuniões, alterações ao projeto, mas nunca se chegou a ver nada, não 
sabe se é verdade, se houve reuniões ou não.  

Diz ter perguntado se existia algum estudo económico do traçado, e não 
existe.  
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O munícipe diz ter enviado, para a Eng.ª Paula Teles, uma alternativa, pois 
deu-se ao trabalho e fez um desenho a explicar onde poderia passar, 
embora não seja um projeto que seja bom para todos, há sempre alguns 
que vão ficar penalizados, mas não destruía casas, passava por terrenos 
que nem estavam cultivados, portanto, segundo o munícipe, era menos má 
a opção que apresentou. Já a apresentou à Câmara, mas fez ouvidos 
mocos.  

O munícipe diz ter ficado pasmado com a falta de respeito pelas pessoas 
que moram naquela zona. Se de facto tem que passar por ali, então que 
digam quais as razões e ele é o primeiro a admitir que se faça. Mas diz que 
não encontra, nem as pessoas que moram naquela zona, uma justificação.  

Sr. Munícipe Paulo Fonseca – O munícipe começa por cumprimentar 
todos os presentes. 

Começa por dizer que o motivo que o leva a usar da palavra é o PMT, mas 
hoje também vai falar sobre os prédios devolutos. Sendo que nesta 
aprovação que hoje foi feita, tanto quanto sabe, é o resultado ou a 
sequência da aprovação de 20 de agosto de um Plano em sessão de 
Câmara, cuja planta que acompanha esse documento não é compatível com 
a planta que está no âmbito da revisão do PDM. 

Refere que esta planta da linha de caminho de ferro tem uma faixa bastante 
larga.  

Na zona do Rio Seco, que o munícipe que interveio anterior referiu, quais 
são as alternativas se cortarem o acesso à EN125? Já existem vias, ou o 
PDM vai criar vias para possíveis expropriações para depois as pessoas 
terem direito ao acesso a casa? Como é que é transposta a EN2? 

O munícipe acrescenta que já lhe chegou aos ouvidos que a Câmara 
Municipal de Loulé também anda a pensar em criar uma estação ou 
ampliar uma estação, mas desconhece qual a veracidade desta informação 
que vai dar, que é, na zona do Parque das Cidades pensar em criar 
qualquer coisa semelhante àquilo que estão a pensar fazer em estação no 
Patacão. Se efetivamente eles avançarem com essa proposta, qual é que 
avançará? A proposta de Faro ou a proposta de Loulé? 

O munícipe refere ainda uma situação que, segundo ele, deixa todos muito 
perplexos: é a situação dos prédios devolutos triplicarem o IMI. O código do 
IMI, o CIMI, pressupõe essa situação, mas o munícipe pensava que não 
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seriam essas pessoas todas que estão identificadas, e menciona a hipótese 
de arranjar um programa financeiro por forma a que os mesmos possam 
fazer uma manutenção desses prédios devolutos de uma forma menos 
burocrática do que aqueles programas que têm existido, nomeadamente 
através do Instituto Nacional da Habitação e outras entidades do género. 

Para terminar, o munícipe diz que só gostaria é que a Administração 
Pública e nomeadamente a Camarária, conseguisse umas soluções tão 
céleres quanto aquelas que arranja para cobrar impostos e taxas, no 
sentido de resolver os problemas às pessoas. 

Sr.ª Munícipe Madalena Guerreiro – Após cumprimentar todos os 
presentes a munícipe diz que desde 21 de junho que informou a autarquia 
de uma situação de águas que são deitadas para a via pública no Jardim 
René Bértholo, no Bom João, em Faro.  

Sendo da competência da autarquia, na Divisão de Ambiente, Energia e 
Mobilidade, na alínea e), “promover a realização de ações específicas que 
visem a proteção e defesa da qualidade ambiental”, a munícipe pergunta se 
cinco meses não seriam suficientes para, pelo menos, detetarem de onde 
vêm e porque é que aquilo acontece, acrescentando que inclusive 
perguntou se seria legal ou não. Se lhe disserem qual é a lei que permite 
que sejam jogadas águas para a via pública, não tem nada a declarar, mas 
pretende essa informação. 

A munícipe refere-se também ao desposto sénior, nas piscinas municipais, 
pois desde setembro que as pessoas se dirigem às piscinas e lhes é 
informado para irem na semana seguinte e já passaram dois meses e meio 
a situação mantém-se. A munícipe diz ter direito à informação do porquê 
que as coisas não acontecem. 

O munícipe António Mateus – O munícipe faz a seguinte intervenção: 

“Boa noite, senhora Presidente, senhor Presidente de Câmara, senhores 
Vereadores, Deputados municipais, secretariado e digníssimo público. 

Espero cumprir o meu tempo de antena, que são cinco minutos. 

O que cá me traz é simples. Eu, em tempos já falei, agora volto a falar na 
Doca de Faro: prometida está uma dragagem a ser feita, penso que isso 
está debaixo do domínio da Docapesca, e há vinte e tal anos que aquilo está 
sempre com aquele cheiro mal cheiroso e que os farenses e aqueles que nos 
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visitam constantemente sujeitos estão àquele cheiro nauseabundo. Eu 
penso que deve-se dar uma solução imediata em relação a isso.  

Depois, falando no Hospital de Faro e a nova construção, visto que esta 
unidade está pelas costuras, as promessas têm sido muitas ao longo do 
tempo, mas a realidade constatada ainda não está à vista. Continuamos à 
espera, sentados. Há dias li uma notícia num jornal, salvo erro o Record, 
que um ex-vereador da Câmara Municipal de Faro, chamado Paulo Neves, 
tinha um projeto para o Sporting Clube Farense, aquele espaço para 
ampliar o hospital que realmente é existente, e que aquele espaço num 
clube centenário eu achei um bocado estranho, eu não sei mas também se 
pode admitir tudo do senhor vereador Paulo Neves, é mais uma situação…» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Sr. Mateus, 
desculpe interrompê-lo, mas acho que não é correto falar de pessoas 
ausentes e imputar-lhes ações das quais elas não podem nem confirmar 
nem desmentir.» 

Munícipe Sr. António Mateus – Mas sabe que eu confirmo aquilo que eu 
disse. Seguindo em frente, eu vou continuar com a minha intervenção.  

Depois temos aqui o seguinte: quando se fala em mobilidade e transportes – 
e eu estive na Assembleia e tive oportunidade de ouvir atentamente o plano 
– eu compreendo que realmente há alguns insatisfeitos porque serão 
penalizados com esse mesmo plano, mas sabe que a parte ambiental eu 
defendo muito e temos que começar a mentalizar as pessoas que realmente 
andar a pé é saudável, andar de bicicleta muito mais, e realmente deixar o 
carrinho à porta de casa como eu faço, com a idade que tenho, não utilizo 
carro dentro da cidade. E há pessoas que se pudessem pôr o carro na Rua 
de Santo António até punham, como já no passado existiu e hoje já não 
existe porque não passam lá automóveis. Portanto, vamos a isso, vamos 
considerar uma cidade saudável, vamos criar condições e mentalizar as 
pessoas que realmente temos que seguir em frente e combater aquilo que é 
a poluição ambiental e que nos consome a nossa saúde, de uma forma 
muito delicada, e que, em vez de termos saúde, andamos a comprar 
medicamentos para combater as doenças. 

Depois, Sr. Presidente, também gostaria de dizer e afirmar: há coisas boas e 
há coisas menos boas, feitas pelo senhor. E eu já falei que realmente a 
nossa cidade, em termos de calçada, a calçada está um desastre completo, 
as pessoas caem na via pública. Falando na minha mulher, já caiu três 
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vezes na via pública, porque a calçada, Sr. Presidente, ali junto ao Largo do 
Carmo, é um desastre tremendo. As pessoas caem, depois vem o INEM, 
algumas ficam mais maltratadas, outras até realmente pelos seus próprios 
meios seguem em frente. Mas temos que tomar atenção e conservar a 
calçada portuguesa, que eu não sou contra ela, mas temos que realmente 
arranjar calceteiros para tratarem dos locais onde os peões transitam e que 
devem ser minimamente respeitados. 

E depois temos também uma situação, Sr. Presidente, que isto faz parte do 
grau de civismo das pessoas, mas só que ele é muito pouco, ainda. Eu sou 
uma pessoa que respeita os animais e os animais também têm que ter o 
seu espaço, é verdade, mas os donos é que têm de os conduzir, e na via 
pública é notório que realmente aquilo que os animais fazem nós pisamos e 
levamos para casa, muitas vezes, e isso é contraindicado. E então, 
realmente criar condições para que essas mesmas pessoas, com os animais 
de estimação que têm, tenham o seu espaço, porque eu também gosto de 
animais, é um facto, mas também vejo que eles devem ter o seu espaço e 
que os donos devem cuidar dos mesmos. 

Para finalizar, é simples de compreender o que eu vou dizer. O Algarve em 
si, tivemos um combate feroz, em que eu fiz parte do mesmo combate, em 
relação aos hidrocarbonetos e a exploração petrolífera, que na verdade 
queriam vitimar o nosso Algarve e o nosso Algarve conseguiu combater essa 
situação. Agora, Sr. Presidente, nós cá no Algarve, e os algarvios em geral, 
temos que pensar seriamente não na descentralização, não aceitamos, mas 
sim a regionalização. Temos que seguir em frente com essa com essa 
situação.” 

Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente ao que disse o Sr. João 
Beles, em relação ao Centro de Recolha Oficial, ele está projetado num 
terreno que nós temos no Guelhim. Está o MARF, depois há aquele terreno 
que é do Exército e depois nós temos aí 1.1 hectares e será aí que será 
implementado. Espero no próximo ano poder lançar concurso para a sua 
construção. 

Relativamente à questão da Praia de Faro e dos passadiços, foi lançado um 
concurso para fazer esses passadiços, em março, se não estou em erro. 
Esse concurso foi impugnado, está em tribunal e na semana passada foi 
levantada a suspensão da continuidade do concurso. E portanto, neste 
momento o concurso pode continuar, não está decidido ainda o processo e 
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eu penso que não vale a pena neste momento estar a ir lá arranjar tudo 
aquilo, correndo o risco de haver alguma tempestade que faça exatamente o 
mesmo. Mas só na semana passada, como disse, é que tivemos autorização 
do tribunal para suspender a suspensão do processo de concurso. 

Relativamente ao Passeio Ribeirinho e às placas tapadas, elas têm que ser 
substituídas porque, com o passar do tempo, se retirarmos aquilo que foi 
posto lá, não fica lá nada.  

No Passeio Ribeirinho, ainda os wc’s fechados, penso que no início do ano, 
fevereiro ou março, durante um mês eles foram vandalizados quatro vezes. 
Da última que eu mandei fechar, queimaram tudo e destruíram tudo e, 
portanto, infelizmente é o civismo que temos em algumas pessoas. 

Relativamente ao abrigo de passageiros, iremos ver essa questão. 

Relativamente ao que o Sr. Augusto Taveira referiu, dos passadiços e dos 
cães, é um problema que temos, aquela é uma zona que vamos novamente 
chamar a atenção das autoridades para ver o que se pode fazer 
relativamente a essa questão e que infelizmente não é de agora. 

Quanto ao PMT, que o Sr. Orlando Mendonça referiu, eu volto a referir que 
o PMT é um Plano Estratégico, que não vincula nada nem ninguém. Eu sei 
que dito isto não vale nada, porque ninguém ouve, nunca ouviram mas não 
vincula nada nem ninguém, mas tem valor, é evidente. O que irá constituir 
direitos é aquilo que for decidido em sede de PDM. Este plano que aqui está 
não vincula nem a Câmara, nem privados, nem entidades. O PDM sim, que 
é um documento oficial. 

Relativamente ao que referiu o Sr. Paulo Fonseca da planta do PMT e do 
PDM serem diferentes, é evidente que sim, nem que seja pela razão que eu 
acabei de referir. O PDM está a ser ainda elaborado e está a obter as 
alterações todas que tiver, mas vale o que vale e neste momento está 
fechado. 

A questão dos comboios não vou comentar. 

Dos prédios devolutos há neste momento financiamento, estamos a falar de 
responsabilidade privada. 

Relativamente ao que a Sr.ª Madalena Guerreiro referiu, das águas, 
confesso que não sei como é que está esse processo, lembro-me de ver o e-
mail, mandei para os serviços e irei ver. 
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Relativamente à questão das piscinas, está neste momento um concurso a 
decorrer para minimizar um problema. Espero, não estou a comprometer-
me, mas espero em janeiro termos a situação, naquilo que é possível, 
resolvida. 

O Sr. António Mateus comunica aqui uma série de observações, não fez 
pergunta nenhuma. 

Relativamente à Doca de Faro, sei que está neste momento em fase de 
adjudicação pela Docapesca, não é nosso, um procedimento para contratar 
uma empresa para fazer uma dragagem numa das zonas da Doca, na parte 
interior, e portanto esta é a informação que lhe posso de alguma forma 
transmitir. 

Relativamente às calçadas, tem toda a razão e espero no próximo ano 
conseguirmos dar uma resposta a muitos desses problemas que temos com 
as calçadas.  

Eu diria sim à regionalização mas não diria não à descentralização. Muito 
obrigado.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Vamos então 
consertar a continuidade desta sessão da Assembleia Municipal e 
propunha à vossa consideração, dada também a disponibilidade do Sr. 
Presidente, o próximo dia 03 de dezembro, uma vez que faltam três 
pontos… Fica marcado para dia 03, às 21.00 horas. 

Muito obrigada pela vossa colaboração.» 

Conforme acordado, a Srª. Presidente em exercício, declarou suspensa a 

reunião para continuar no dia 03 de dezembro, pelas 21.00 horas, neste 

mesmo local. 

Para constar se lavrou a presente ata que após ser aprovada vai ser 
devidamente assinada. 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício 

 

 

O 1.º Secretário                                                               O 2.º Secretário                      


