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Ata nº 14 

Aos três dias do mês de dezembro 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 continuação da sessão extraordinária 

iniciada em vinte e seis de novembro de dois mil e dezoito, sob presidência 

da 1.ª Secretária Ilda Maria Lita Pereira da Silva, na ausência do titular do 

cargo e com a presença 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; (Tratado em 26/11/2019) 

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; (Retirado) 

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; (Tratado em 26/11/2018) 

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; 

(Tratado em 26/11/2018) 

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; (Tratado em 26/11/2018) 

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; 

(Tratado em 26/11/2018 

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; 
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11 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. (Tratado em 

26/11/2018)  

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

se que estavam presentes os seguintes membros: 

Tiago Botelho Martins da Silva (PSD); Luís Miguel Neves (PS); Beatriz 

Grasiela 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 

Gomes 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 Alves Afonso 

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); 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); Francisco Manuel Mateus Domingos Conde Soares (PSD); 

Luís Miguel da Graça Nunes (PS); Rita Maria de Carvalho Salgado Garcia e 

Costa (PSD); Ana Lúcia Silva de Passos (PS); José Vítor 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 Morais Gomes 

(PSD). 

Estavam presentes junto à Mesa:  

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rogério Conceição Bacalhau 

Coelho e os Srs. Vereadores, Carlos Jorge Matias Gonçalves Baía (PSD); 

Adriano João Leal Cardoso Guerra (CDS); bem como os Vereadores do 
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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 convidou, para 

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

Alexandra Nunes. 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício, deu início aos 

trabalhos de hoje, começando por relembrar que, da reunião anterior, 

ficaram por deliberar os Pontos 8, 9 e 10, sendo que se ia dar continuidade 

ao Período Antes da Ordem do Dia. 

Pediu a palavra o membro da Assembleia Carlos Alberto (PS) para fazer 

um ponto de ordem à Mesa¸ dizendo que na última reunião foi esgotado o 

tempo do Período Antes da Ordem do Dia, mas como apenas há três pontos 

da ordem de trabalhos para tratar, perguntava à Sr.ª Presidente se está 

disponível para, após terminar esses três pontos da ordem de trabalhos, ou 

já de seguida, se discutir uma moção do Bloco de Esquerda e uma Moção 

do PS. 

Usou da palavra o membro Carlos Brito (BE) que manifestou concordância 

com a sugestão apresentada. 

O membro da AM Tiago Botelho (PSD) discordou, dizendo que obviamente 

a ordem de trabalhos é para seguir tal como está, pelo que o sugerido “tem 

a nossa frontal objeção”. 

A Presidente da Assembleia, em exercício, referiu que “do ponto de vista 

da legalidade, o Período Antes da Ordem do Dia ficou esgotado e, uma vez 

que as Recomendações e as Moções deram entrada para serem discutidas 

nesse período, deverão, em princípio, ser discutidas numa próxima reunião 

ordinária onde haja período Antes da Ordem do Dia. Têm prioridade sobre 

todas aquelas que entrarem. Alterar a ordem do dia, que no fundo é aquilo 

que se pretende, requer 2/3 dos votos favoráveis desta Assembleia 

Municipal.” Assim, gostaria de ouvir a opinião das restantes bancadas. 

O membro Pedro Valente (CDS) concordou com o que disse o membro 

Tiago Botelho. 

O membro Manuel Mestre (MPT) considera que se deve manter como está. 
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O membro Botelho Agulhas (CDU) pensa que se deveria manter a ordem 

tal como está.  

Face às opiniões expressas, a Presidente da Assembleia, em exercício, 

anunciou que se continuava com a ordem do dia. 

Pediu a palavra o membro Carlos Alberto (PS) para uma interpelação à 

Mesa, dizendo: “o Partido Socialista vai considerar muito seriamente o 

nosso posicionamento, futuramente, nesta Assembleia Municipal. Não é a 

primeira vez, nem a segunda que isto acontece. Ao longo destes anos todos, 

em relação ao período de Antes da Ordem do Dia, a Mesa nunca foi tão 

criteriosa como foi na última sessão. Registamos e esperamos que, no 

futuro, o período Antes da Ordem do Dia, quando ele terminar, não seja 

prolongado a pedido das bancadas que hoje estão contra.” 

O membro Carlos Brito (BE) comunicou que, perante esta situação, o 

Bloco de Esquerda retira as moções que tem para apresentar. 

Usou depois da palavra o membro Bruno Lage - Presidente da União das 

Freguesias de Faro - Sé e São Pedro (PSD), que disse ter ficado com a 

ideia de que “tinha ficado assente que hoje, para além da discussão dos 

pontos que faltam da ordem de trabalhos, íamos também discutir as 

moções que estavam em falta”. 

A Presidente, em exercício, respondeu que “esgotado o período Antes da 

Ordem do Dia, o que é norma é que todos os assuntos que não foram 

discutidos ou deliberados passam para o período Antes da Ordem do Dia da 

próxima reunião, a não ser que houvesse consenso”, o que, aparentemente, 

não acontece hoje. 

O membro Luís Neves (PS) sugeriu que se colocasse novamente a questão 

à Assembleia. Aceite a sugestão pelos restantes grupos municipais e pela 

Mesa, foi posta à votação a possibilidade de serem discutidas e votadas as 

duas moções e a recomendação, após esgotar o período da ordem do dia. 

Foi aprovado por maioria. 

O membro Tatiana Gouveia (PS) perguntou se o Bloco de Esquerda vai 

retirar ou não as moções, tendo o membro Carlos Brito (BE) esclarecido 

que, uma vez que o assunto foi votado, mantém as moções. 

Acordada a metodologia a seguir, passou-se à continuação da ordem de 

trabalhos. 
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Ponto nº 8 

Criação da Comissão de Proteção Ambiental e Bem-Estar Animal 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Faz a leitura da 

Recomendação 

“Criação da Comissão de Proteção Ambiental e Bem-Estar Animal 

São enormes os desafios que vivemos em sociedade hoje. O aumento da 

temperatura do planeta é uma inevitabilidade e um desafio à própria 

sobrevivência humana. 

Em 2015, com o Acordo de Paris, a União Europeia reforçou o seu empenho 

em liderar a transição energética e impedir o agravamento das alterações 

climáticas, pondo em prática um plano de ação destinado a travar o 

aquecimento da temperatura média global acima dos 2°C e, se possível dos 

1.5°C, até 2050. 

Todos os Estados Membros, incluindo Portugal, comprometeram-se com 

metas para a descarbonização e modernização das suas economias, com 

base em novas tecnologias de energia limpa e renovável e novas tecnologias 

inteligentes. No caso Português, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

2050 estabelece estas metas para atingir a neutralidade carbónica da 

economia Portuguesa até 2050. 

A resolução do problema tem uma responsabilidade global, mas necessita 

efetivamente de ações locais que possam defender e consolidar a 

preservação da natureza e da biodiversidade enquanto valor superior e 

mecanismo de combate aos efeitos das alterações climáticas trazendo para 

nós o lema "Pensar Global e Agir Local", nomeadamente, através dos Planos 

de Adaptação às Alterações Climáticas e Grandes Opções dos Planos 

Municipais. Este desafio é nosso. Também nas "pequenas" coisas podemos 

fazer a diferença: limpeza das praias, da Ria, diminuir o uso dos plásticos 

nos espaços públicos, apelar à reciclagem, eficiência energética nos 

edifícios através do reforço na utilização de energias limpas e renováveis, 

iluminação pública mais eficiente, etc. Medidas que vão de encontro aos 

ganhos ambientais necessários, mas também económicos e financeiros. 

Existe hoje uma evolução cultural e maior compreensão da relevância do 

papel dos animais nos ecossistemas. É por isso importante garantir o 

equilíbrio e a preservação das espécies selvagens na Natureza, lembrando 
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ao mesmo tempo o Bem-Estar dos animais que estão mais próximos de 

nós. 

Milhões de portugueses abriram a porta de casa e das suas famílias a estes 

seres que connosco partilham o planeta. Com isso compreendemos melhor 

a capacidade que têm de interagir, socializar, estarem alegres ou tristes. A 

juntar a este senso comum, a ciência através da declaração da consciência 

de Cambridge, também reconhece nos animais esta capacidade da 

senciência. 

Dando continuidade a esta alteração de paradigma cultural e social o 

Parlamento aprovou por unanimidade o fim do abate de animais errantes 

como forma de controlo da população, alterou o seu estatuto jurídico e 

criminalizou os maus-tratos. 

Cabe a Faro corresponder afirmativamente aos desafios que enfrenta nesta 

matéria. 

Existem milhares de animais a viver nas ruas, alguns foram abandonados, 

outros nasceram na rua, muitos com fome, são alimentados pela bondade 

de algumas pessoas, outros doentes e maltratados e outros ainda que têm 

como cuidadores pessoas sem qualquer capacidade e noção de como se 

deve tratar um animal de companhia. 

Servirá esta comissão para aprofundar estes temas designadamente as 

questões relativas à esterilização, adoção, sensibilização, recolha e abrigo 

de animais, saúde pública e outras áreas pendentes que muito preocupam 

os cidadãos com vista a definir estratégias para a promoção da Proteção 

Ambiental e Bem-Estar Animal no município. 

Assim propõe o PAN que esta Assembleia delibere a criação da Comissão de 

Proteção Ambiental e Bem-Estar Animal que será composta por 

representantes de cada força política podendo a mesma no exercício das 

suas funções auscultar representantes das Associações ligadas ao 

Ambiente e Zoófilas, Cuidadores informais, Clínicas e Médicos Veterinários, 

bem como Institutos, Órgãos e Forças autárquicas e governamentais que 

demonstrem interesse em colaborar com o município nas áreas de Proteção 

Ambiental e Bem-Estar Animal.”» 

O membro da AM, Marta Correia (PSD) – «O grupo municipal do PSD 

acompanha esta Recomendação, por considerar de extrema importância a 

auscultação dos vários atores que trabalham na causa animal e isto só vai 
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trazer mais celeridade nas respostas à questão dos maus-tratos e abandono 

dos animais, especialmente, e estamos a falar do concelho de Faro.  

Por um lado quase que peca por tardia, mas ainda bem que vem e faz todo 

o sentido, visto que teremos brevemente a construção do Centro de Recolha 

Oficial e é urgente começar-se a criar mecanismos de resposta para várias 

situações. É importante, seja as organizações zoófilas, seja os vários atores 

políticos que aqui estão presentes, tomarem consciência e todos em 

conjunto encontrarmos as melhores respostas e soluções para esta 

problemática que é o abandono e maus-tratos aos animais.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Quanto a esta matéria, 

subscrevemos a posição já aqui proferida pelo membro desta Assembleia 

Municipal e pelo PAN que apresentou e bem esta proposta. 

A causa animal é uma causa que não deve ter cores, é uma causa que deve 

ser comum a todas as pessoas, porque já se diz que “quem não sente não é 

filho de boa gente” e obviamente que o Partido Socialista só pode ir ao 

encontro das palavras que foram aqui apresentadas. Concordamos em 

pleno e a verdade é que a causa animal é uma causa que tem vindo cada 

vez mais (peço desculpa de usar esta expressão) a ganhar adeptos. Acho 

que está, obviamente, relacionado com a própria evolução civilizacional da 

nossa sociedade e um bem-haja pela criação destas comissões, que só 

podem enriquecer a nossa cidade, o nosso município e esta Assembleia 

Municipal.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu queria só dar uma achega, 

é que esta comissão, pelo menos no título, é de certa forma ambíguo e 

difuso. Eu acho que devia ser mais consertada.  

Eu ia propor e aproveitar esta situação da votação, para falar de um tanque 

de decantação de águas pluviais e de filtragem de resíduos sólidos urbanos, 

coisa que nunca ouvi falar, portanto não há ainda, penso eu, até agora 

essas propostas. Porque as primeiras chuvas pluviais arrastam todos os 

detritos quer de Faro, quer de Olhão, que são dois núcleos urbanos de uma 

ligação direta à Ria Formosa, portanto são as quantidades de detritos de 

cigarros, de plásticos de todo o género e esse tipo de tanque de decantação 

tem uma filtragem, que penso que é com areias e com redes, e são 

capturados todos esses detritos.  
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E eu acho mais importante isso, do que propriamente ter-se inaugurado 

atualmente a estação de tratamento Faro/Olhão, que não se sabe para que 

vai servir depois de tratada a água. E queria também canalizá-la no sentido 

de (e penso que está previsto) irrigação de espaços verdes, quer para Faro, 

quer para Olhão, penso eu, porque está situada no meio-termo.  

E reforçar a proposta que o PPM já fez, que é a reflorestação do cordão 

dunar das praias.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Naturalmente que nós 

pugnamos, como é óbvio, pelo bem-estar animal. Mas também o fazemos ao 

mesmo tempo pelo bem-estar das pessoas, porque entendemos que se 

calhar uma coisa sem a outra é capaz de retardar ainda mais a consciência 

que os animais sentem. Portanto, sem paixões, sem criminalização 

desnecessária, que é o que parece que começa a acontecer, nós estamos de 

acordo com a moção e com a comissão que naturalmente sairá daí. 

Em relação à outra moção a mesma coisa, estamos de acordo.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «O Bloco irá acompanhar esta 

moção, é uma das coisas que o Bloco defende e faz parte das matrizes do 

Bloco e por sua vez irá estar ao lado desta moção.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Gostava de agradecer os 

comentários de todos e fazer aqui um pequeno esclarecimento sobre o que, 

pelo menos na perspetiva do PAN, e é de dentro do PAN que sai esta ideia. 

E o PAN, toda a gente sabe que é um partido que está bastante ligado à 

causa animal, desde início, mas chama-se Pessoas, Animais e Natureza, 

pois achamos que todas as causas estão interligadas.  

E quando nós falamos dos animais somos certamente mais ouvidos. Em 

Portugal, quando se fala de animais, normalmente vimos falar com o PAN, o 

que não quer dizer que o PAN só fale de animais, basta dar uma vista de 

olhos pelos nossos programas eleitorais, seja o das legislativa seja o das 

autárquicas, se calhar vamos verificar que 20, 25% das medidas talvez 

estejam de alguma forma relacionadas com os animais, mas todas as 

outras medidas são questões ambientais e também sociais. Gostava de 

destacar algumas que temos vindo a apresentar aqui nesta Assembleia, a 

penúltima recomendação do PAN foi sobre higiene pública e saúde pública, 

as casas de banho do Jardim da Alameda (que continuam na mesma 

situação); a anterior foi um plano municipal para a promoção da saúde; 
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portanto o PAN não fala só de animais, mas também fala de animais. 

Porque somos sete mil milhões de pessoas num planeta que utiliza 

diariamente setenta mil milhões de animais. E se nós víssemos isto como 

uma pirâmide e no topo estavam pessoas mais preponderantes e na base as 

pessoas mais pobres, abaixo dessas, nós vimos a explorar setenta mil 

milhões de animais.  

Em Portugal somos dez milhões de pessoas e matamos todos os anos, para 

alimentação é certo e são coisas diferentes, trezentos milhões de animais. 

São proporções gigantescas e acho que nós podíamos fazer um caminho 

que, não vou dizer que termina, mas que amenize muito do sofrimento que 

existe quer nos animais, quer nas pessoas. Porque aqui a questão não é de 

se eles são mais ou menos inteligentes do que as pessoas, é se eles sentem 

ou não como as pessoas. E aí a ciência diz que têm formas de sentimento 

semelhantes.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Relativamente a esta proposta, 

nós somos a favor. Apenas temos aqui algumas situações, que 

relativamente ao nome “Proteção Ambiental e Bem-Estar Animal” parece 

que misturamos aqui um bocadinho, para a Proteção Ambiental acho que 

já existem várias entidades para o proteger. Portanto talvez aqui o nome 

não seja a forma mais adequada para definir os princípios desta comissão.  

Nós vamos votar a favor, como já tinha dito previamente, e espero que esta 

comissão tenha efeitos práticos, ao contrário de outras que se têm 

constituído e têm ficado em banho-maria.» 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação da Recomendação 

apresentada pelo PAN. 

VOTAÇÃO 

Cotos contra – 00 

Abstenções – 01 (PPM) 

Votos a favor – 26 (10PS; 08PSD; 03CDU; 01BE; 01PAN; 01MPT; 02 CDS) 

Face ao resultado obtido na votação, a referida Recomendação foi aprovada 

por maioria.                

Seguidamente passou-se ao: 
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PONTO N.º 09 

Criação da Comissão de Acompanhamento para a Mobilidade Reduzida 

no Concelho de Faro. 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) –  leitura da « “Proposta: Criação 

da Comissão de Acompanhamento para a Mobilidade Reduzida no Concelho 

de Faro.  

As questões da mobilidade reduzida têm progressivamente ganho expressão 

no quadro de preocupações da sociedade. Faro não escapa a esse 

movimento e, nesse sentido, o concelho necessita de tornar esse desafio 

uma prioridade política. A esse propósito subjaz o envelhecimento da 

população, fenómeno que alarga o conjunto de cidadãos a quem a questão 

se coloca, bem como os outros que por qualquer vicissitude viram a sua 

mobilidade reduzida, de modo temporário ou permanente. Faro deve, por 

isso, dar o exemplo a algo que tem vindo a ser cronicamente descurado e 

para o qual, uma capital, inclusiva e que promova a igualdade e 

oportunidades, deve dar resposta. 

A este respeito atente-se que o Decreto-Lei 123/97 foi completamente 

ignorado e o vigente Decreto-Lei 163/2006, segue-lhe o exemplo por não 

ser implementado.  

Estas condições tornam a uma grande parte da população uma negligência 

à sua mobilidade no concelho.  

Está na hora de fazer algo numa área, que até agora teve muito pouco 

investimento, e sendo este tema, tão grandioso de obra como de 

importância social, fazer um apelo a todos os partidos políticos presentes 

nesta Assembleia, para que esta realidade mude.  

O Movimento Partido da Terra propõe a criação de uma Comissão para a 

acessibilidade, de modo a trabalhar sobre o tema e obter sucesso no 

tratamento do mesmo. 

Esperando que esta problemática e importância do tema seja percebida por 

todas as partes, esperamos que a mesma seja formada com sucesso, de 

modo a podermos em conjunto ajudar a desenvolver o nosso concelho, 

como toda a população Farense merece. 

Nesse sentido, o MPT propõe que a Assembleia Municipal de Faro delibere, 

de acordo com o regimento em vigor, a constituição de uma comissão para 
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a Mobilidade Reduzida de modo a acompanhar estas matérias com a 

proximidade que a mesma precisa.”» 

O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da União de Freguesias 

de Faro Sé/S.Pedro – «Só para dizer que o PSD vai acompanhar 

favoravelmente a criação desta Comissão, por alguns aspetos que eu vou 

frisar de forma muito resumida. 

De facto, não são só as pessoas com a mobilidade reduzida, estamos com 

um fenómeno que é a população cada vez mais envelhecida e com maiores 

dificuldades de locomoção. E de facto é necessário começar a pensar e 

sobretudo executar novas medidas que tornem a mobilidade mais fácil e 

mais acessível para todos. 

Portanto, neste sentido, o PSD vai votar favoravelmente a criação desta 

Comissão.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «O Partido Socialista também 

vai votar favoravelmente a criação desta comissão. Deixar bem expresso 

que esta é uma preocupação, mais uma vez, não apenas dos farenses mas 

deveria de ser uma preocupação de todas as pessoas. 

É certo que temos uma lei, temos legislação que trata esta matéria, 

legislação essa que é como se não existisse. É essencial que se comece 

efetivamente a cumprir a lei com consciência da sua existência. Passa não 

apenas pela criação deste tipo de comissões para acompanhar, mas 

também pela consciência por parte dos poderes autárquicos, que há muitas 

falhas. 

Vou referir apenas duas que considero que estão ao alcance fácil do atual 

executivo e de qualquer um.  

O Museu Municipal não tem como subir ao primeiro andar. Museu que fica 

mesmo aqui no centro da nossa cidade, alguém com mobilidade reduzida, 

por exemplo numa cadeira de rodas, não pode subir ao primeiro andar e eu 

tive oportunidade de ver isso com os meus próprios olhos.  

E vou ainda referir um exemplo que reflete muito bem o que é a falta de 

aplicação da legislação em vigor, que é o novo terminal do Próximo, 

construído há três ou quatro anos, talvez, em que uma pessoa em cadeira 

de rodas não consegue subir para um dos autocarros do Próximo, porque a 

plataforma não é suficientemente comprida e portanto a rampa existente 

nos autocarros não permite que uma cadeira de rodas suba ali.  
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Estamos a falar de situações que são graves. Situações que podem ser 

facilmente corrigidas, que estão ao alcance por patacas, e essas sim 

deveriam ser das principais preocupações da nossa cidade, pelo que não 

poderíamos ver com melhores olhos a criação desta comissão. E esperamos 

que esta comissão dê frutos.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Em relação a esta situação o Bloco 

de Esquerda vai acompanhar certamente, mas gostaria de deixar aqui 

alguns reparos e um deles é que seria importante que começasse nesta 

casa, da parte da Câmara Municipal. E como disse e bem o membro da 

Assembleia Municipal do Partido Socialista, que em relação ao Próximo que 

tem meia dúzia de dias, como todas as outras situações que existem dentro 

da cidade, em que existem “n” passeios que são por obrigatoriedade 

necessários para determinadas pessoas com mobilidade reduzida 

usufruírem deles, que é uma mera pedra em rampa e não existe. Isso é 

uma coisa que pode ser feita permanentemente. É um trabalho da parte 

dos arquitetos desta casa, que têm descurado toda essa situação. 

Já para não focar a zona do Montenegro, em todas as urbanizações que têm 

vindo a ser construídas e as que foram construídas, nenhuma delas tem 

rampas de acesso aos passeios. Eu pergunto: será que quem aqui está que 

dá pareceres, que dá alvarás, que assina, que faz, não tem conhecimento 

desta situação?  

Eu vou focar mais uma vez Vilamoura. Vilamoura tem situações e erra 

como erram nos outros lados, mas em situações desta natureza, quando 

existem erros têm que ser reparados.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Vou lembrar algumas medidas 

propostas pelo PAN no nosso programa das autárquicas. Assegurar que 

todos os percursos, acessos, passeios e rampas estão devidamente 

adaptados a quem tem maior dificuldade de mobilidade; desenvolver uma 

plataforma com percursos pedonais pela cidade e garantir a continuidade 

dos passeios eliminando os vazios nos percursos pedonais.  

Isto para dizer que vamos votar favoravelmente, é um tema bastante 

importante e congratulamos o MPT por tomar a iniciativa e estaremos cá 

para ajudar no que for necessário e para trabalhar em conjunto.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Nós acompanhamos a 

formação da comissão, mas colocava aqui duas questões para que as 
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ilusões não fiquem a pairar e às tantas as coisas não funcionarem – e isto é 

fruto de experiência de estar presente em muitas comissões. 

Porque é assim: uma das questões é da disponibilidade das pessoas que 

aqui estão, que naturalmente trabalham e, se formarem muitas e muitas 

mais comissões, vamos ver como é que a gente consegue resolver. E a outra 

é mais dolorosa, são os meios. Que meios tem a comissão para depois fazer 

vingar aquilo que se propõe fazer? São duas situações que naturalmente só 

se resolvem lutando, e com a prática, mas de qualquer das formas que 

fique isso bem claro, que não basta formar uma comissão para resolver um 

problema, que até é um problema muito importante que urge ser resolvido, 

mas também não é tão fácil, sobretudo numa cidade como a nossa em que 

isso muito raramente foi tido em conta. E como já foi dito, a própria 

legislação não é cumprida. 

De qualquer das formas, acompanhamos.» 

O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Só para referir da importância 

dos Planos de Pormenor para a boa exequibilidade de todos os pormenores 

de ligações. Estou-me a lembrar agora dos invisuais e da relação que isso 

pode ter na criação de pinos, que são barreiras extraordinárias, portanto 

têm que ser técnicos que percebam dessa matéria. 

Quero só elogiar de certa forma o trabalho que foi feito na Pontinha. Foi 

aplanado o passeio à entrada da Rua de Santo António, penso eu que 

também está previsto já no novo arranjo e Plano de Pormenor para a igreja 

de S. Pedro e portanto dotar a cidade com o alisamento, incluindo também 

a calçada, que pode ser perfeitamente adequada a este género de circuitos 

que têm que ser feitos. 

Eu recordo que Vilamoura não tinha passeios, felizmente ao longo do tempo 

foi criando passeios e hoje penso que é um caso exemplar neste tipo de 

situações, porque vão fazendo sempre ajustamentos continuados por 

setores, zonas e subzonas.» 

Seguidamente passou-se à votação da proposta do MPT: 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 28 
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Face ao resultado obtido na respetiva votação esta proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

O membro da AM, Paulo Teixeira (PS) – Declaração de voto – «Era só 

para congratular-me por esta aprovação da Comissão, especialmente no dia 

de hoje, que é o dia internacional da deficiência. Portanto, é um dia 

simbólico, penso que isto dê força a esta Comissão e espero que ela tenha 

os meios e que desenvolva todas as démarches e os contactos necessários 

para que o que se decidir e o que se analisar seja posto em prática.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Só para relembrar 

a todas as bancadas que devem indicar os membros que vão integrar as 

duas comissões agora criadas e, num prazo razoável, darem essa indicação 

para os serviços da Assembleia Municipal.» 

Seguidamente passou-se ao: 

Ponto n.º10 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

acera da atividsde desta e da situação financeira do Município, nos 

termos da alínea c), do n.º2 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente ao contencioso, têm 

vindo a ser arquivados alguns processos finalizados pelo que o número vai 

diminuindo felizmente. 

Relativamente à informação financeira, a receita corrente para a dotação de 

quase 40.8 milhões de euros que estava previsto até 20 de novembro, tinha 

sido arrecadado quase trinta e sete milhões. Em termos de endividamento 

de médio/longo prazo, a 20 de novembro cifra-se em pouco menos de vinte 

e dois milhões e está previsto ainda pagar cerca de um milhão e meio 

durante o ano de 2018. Na receita de capital, está previsto um milhão e 

quatrocentos, apenas foram cobrados duzentos e setenta e sete mil euros. 

Na despesa de capital, dos dez milhões de dotação, quase onze milhões, 

estão comprometidos 9.6, faturado 5.9 e pago 5.6. Havia nesta data, 20 de 

novembro, duzentos e quarenta e quatro mil euros de dívidas de despesa de 

capital.  

Relativamente à despesa corrente, dos trinta e um milhões e meio, estavam 

comprometidos trinta milhões, faturado vinte e quatro e seiscentos milhões, 
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pago vinte e quatro; havia nesta altura quinhentos e sessenta e cinco mil 

euros, pouco mais, de faturas por pagar. 

Na participação desde a última Assembleia, realizou-se o Faro Ativo, logo 

no início de setembro; tivemos a Banda da Força Aérea no Jardim Manuel 

Bívar, uma organização da Associação Filarmónica. Os Anais, mais uma 

vez foram publicados, dia 22 de setembro; celebrou-se o Dia Europeu sem 

Carros; o Dia Mundial do Turismo; as Jornadas Europeias do Património. 

Tivemos no Centro Náutico a mostra náutica; lançámos o projeto piloto da 

Tele-Assistência Domiciliária para Idosos do concelho. O “Concerto para 

Dois Pianos”, com Mário Laginha e Pedro Mestre, para assinalar o Dia 

Mundial da Música.  

Estivemos com alguém que penso que é muito caro para todos nós, no I 

Simpósio de Substâncias Psicotrópicas, Legislação e Educação para a 

Saúde. Comemorámos o Dia Internacional do Idoso. A Altice esteve no 

concelho, onde foram assinados vários protocolos. O programa 365 Algarve 

onde também participamos e que teve a sua abertura este ano nas arcadas 

do antigo hospital da Santa casa da Misericórdia. Fizemos, mais uma vez, a 

entrega dos prémios de mérito e homenagem aos professores que se 

aposentaram no último ano letivo. Participámos na 2.ª edição da Faro 

Internacional Cup, que este ano duplicou o número de equipas, com 

muitas equipas estrangeiras a participarem. Continuamos a colaborar na 

Rede Europeia Anti-Pobreza. Participámos numa palestra sobre 

incubadoras de empresas em Portugal. Mais uma vez se realizou no 

concelho de Faro a 8ª Mostra Interativa de Qualidade e Excelência. 

Houve o grande torneio de patinagem artística Cidade de Faro, é o segundo. 

Participámos na reunião da adesão do Município à EUCodeWeek. 

Estivemos na Sociedade Civil [programa da RTP2]. O Festival de Música de 

Câmara teve a sua terceira edição com grande êxito. A Feira de Santa Iria. 

O Faro Aventura 2018. O Dia Internacional das Paralisia Cerebral, no dia 

20 de outubro. Uma grande exposição da coleção de Azulejos Ramalho 

Ortigão, no nosso Museu Municipal. O Dia Municipal para a Igualdade, que 

também participamos. Estivemos com a Rádio Renascença no Mercado 

Municipal, o “Corus Fest”. Uma grande palestra e rastreio gratuito 

“Conheça a saúde do seu sono”. O centésimo aniversário do armistício da I 

Guerra Mundial, que comemorámos também. O Festival de Órgão, durante 

todo o mês de novembro. Também a 19ª Festa do Cinema Francês, que se 

realizou em Faro mas também noutras cidades do país. A última visita do 
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cônsul Geral do Brasil, o Embaixador Igor Kipman, que nos deixou há cerca 

de quinze dias e regressou ao Brasil depois de dois anos e meio em Faro. 

Participámos no exercício “A Terra Treme”. Também realizámos a 

“Exposição dos Combatentes da Grande Guerra” para assinalar esta 

efeméride. Foi adquirido e entregue à Cruz Vermelha uma viatura adaptada 

para transporte de crianças com mobilidade reduzida. Participámos na 

Gala “Terra do Acordeão” que se realizou no Teatro. Estivemos nas 

Jornadas dos Cuidados Paliativos de Faro, uma grande realização que 

juntou mais de duzentos médicos. Palestra “Combatentes do Concelho na I 

Grande Guerra”, pelo Professor Joaquim Rodrigues. O Encontro 

Internacional de Arte e Comunidade. Com a In Loco promovemos a 

alimentação saudável no âmbito do projeto “Prato Certo”. Tivemos aqui, a 

13 de novembro, a reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. Realizou-se a Feira do Chocolate, no Mercado 

Municipal. Foi assinado o contrato para a repavimentação da estrada dos 

Gorjões que está a decorrer. E fomos certificados como concelho da Estação 

Náutica de Faro.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Eu vi com muita atenção tudo 

aquilo que foi realizado no ano de 2018 e acho que isto, nesta Assembleia, é 

como no futebol, esta Assembleia é de facto aquilo que se chama o jogo da 

Taça, onde tudo o que se faz aparece aqui no fim.  

E o Bloco tem uma pergunta a fazer ao Sr. Presidente da Câmara, sobre 

algo que foi aprovado por unanimidade nesta Assembleia, que é a 

transmissão destas Assembleia via online. E eu gostava de perguntar ao Sr. 

Presidente da Câmara, visto que já passou tanto tempo perante esta 

situação, que até teve algumas iniciativas, pelo menos três ou quatro, qual 

a razão por que teve só estas durante este espaço de tempo? Dois anos ou 

mais e as coisas não se resolvem. Peço que dê uma explicação do porquê 

que não se resolve, o que é que falta, para que todas as pessoas a nível do 

nosso município pudessem ter acesso a esta Assembleia nas suas casas, 

porque muita gente tinha – e foi a razão porque o Bloco propôs e foi 

aprovado por unanimidade – e deixou de ter. 

Eu penso que era importante para o executivo, como era importante para 

todas as pessoas e todos os farenses terem acesso. Foi essa a razão da 

proposta que o Bloco fez, mas que teve uma validade de pouca duração.» 
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Presidente da Câmara Municipal – «Como referi, penso que na última 

sessão, a questão da transmissão prende-se infelizmente com 

procedimentos. Enquanto foi possível fazer requisições, fez-se a 

transmissão; depois atingiu-se os cinco mil euros e é preciso fazer 

concurso, que está a ser desenvolvido, depois o concurso tem de ser feito 

até por mais do que um ano, para não haver fracionamento. Ainda hoje 

estávamos na reunião e estávamos a falar nisso com a Dr.ª Maria Antónia e 

espero que no início do ano esse problema esteja resolvido, mas prende-se 

pura e simplesmente com procedimentos.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Há uma situação que foi 

trazida por um munícipe que é algo curiosa e por isso vou colocá-la aqui. E 

escreveu o munícipe: “Venho por este meio perguntar sobre a possibilidade 

de serem colocadas pelo menos duas passadeiras no troço entre a cadeia e a 

rotunda em frente ao Hospital Santa Maria, onde costumo ir fazer tratamento 

clínico. Deixo o carro estacionado na zona da Escola Afonso III, pois perto da 

clínica é quase impossível arranjar lugar. Atravessar essa rua de um lado 

para o outro é uma missão quase impossível, tal é a velocidade que os 

automóveis passam. Seria bom ser colocado um semáforo, a meio da rua, 

com controle de velocidade e pintadas as respetivas passadeiras.” 

Entretanto a resposta foi-lhe dada: “Na sequência do vosso e-mail, datado 

de 08 de novembro, informamos que o seu assunto foi apresentado e 

discutido na reunião da Comissão de Trânsito, tendo sido unanimemente 

reprovada a implementação de passadeiras por razões de segurança” 

Se o Sr. Presidente conseguisse esclarecer, agradecia.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Confesso que não estive nessa 

reunião da Comissão de Trânsito, mas calculo que estejam em causa duas 

coisas, que são geralmente as razões que se apesentam relativamente às 

passadeiras. Uma delas tem a ver com a velocidade com que se passa ali e 

portanto ter passadeira, muitas vezes, não resolve nada e agrava o 

problema, infelizmente é assim. E a outra tem a ver (penso eu, como digo 

não estive nessa reunião) com: nós temos tido muitas solicitações para 

colocar passadeiras elevadas; as passadeiras elevadas têm um problema, 

cortam realmente o trânsito se forem colocadas em zonas, não é o caso da 

cidade, mas zonas fora da cidade, retas e outras situações de velocidade e 

de alguma distância a percorrer, mas também criam problemas porque as 

pessoas muitas vezes vêm com velocidade e só veem quando estão em cima 
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da passadeira, em particular os motociclos é despiste certo e portanto há 

que ter aqui algum cuidado.  

Há outra questão com as passadeiras elevadas que tem a ver com os locais 

que são canais de passagem de ambulâncias, em que não se devem colocar 

passadeiras elevadas, na medida em que quando as ambulâncias passam, 

para além de terem que diminuir muito mais a velocidade, mas esse seria o 

problema menos grave, o facto de subir e descer, em particular quando 

transporta doentes com problemas de coluna, é complicado. E portanto 

penso que alguma destas razões estaria na origem dessa resposta e do facto 

da Comissão de Trânsito entender que não. Eu não sou especialista e como 

digo não estive presente.»   

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Não havendo mais 

intervenções neste ponto, vamos dar por concluído e vamos então passar à 

recomendação do Partido Socialista.»  

O membro da AM, Susana Joaquim (PS) –  « “Recomendação 

O crescendo urbanístico torna incontornável a consideração de todas as 

variáveis inerentes à mobilidade, numa relação sistémica das diferentes 

necessidades urbanas. Obriga, igualmente, a um planeamento urbano 

rigoroso onde estará, seguramente, considerada a concentração da 

afluência do movimento automóvel em determinadas horas do dia.  

As escolas constituem focos geradores de tráfego intenso no seu período 

de funcionamento, concentrando num espaço diminuto, alunos, pais, 

professores e outros profissionais. A esta intensa aglomeração alia-se um 

conjunto de comportamentos desajustados da população escolar no que 

respeita ao cumprimento das regras de trânsito e a inexistência de um 

eficaz patrulhamento que tenha efeito dissuasor daqueles 

comportamentos. 

Existe, por isso, uma necessidade urgente de supervisão do tráfego 

diário, em transporte particular, de crianças e jovens nas zonas 

envolventes aos estabelecimentos escolares, em horário de entrada e 

saída de alunos.  

Referencie-se ainda a dificuldade em encontrar alternativas à circulação 

desordenada nas zonas envolventes aos estabelecimentos escolares, 

provocando um acréscimo de insegurança, principalmente nos 

utilizadores mais vulneráveis designadamente, crianças e jovens do 
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ensino básico, onde o risco de atropelamento é maior. Manifestam-se, 

com regularidade, situações de potencial perigo quando aquelas 

atravessam as estradas fora das passadeiras, param junto dos 

automóveis dos seus familiares aumentando a possibilidade de 

acidentes.  

Acresce a dificuldade de acesso aos locais de saída e entrada de 

passageiros, levando à criação de filas intermináveis e/ ou circulação em 

circuito, na tentativa de obter uma posição de estacionamento 

momentânea. Esta situação resulta muitas vezes em práticas irregulares 

levando ao incumprimento do interesse comum que será, naturalmente, 

a saída das crianças de forma rápida e segura.  

Considerando o exposto, o Partido Socialista propõe que esta Assembleia 

delibere que seja recomendado à Câmara Municipal de Faro: 

- Que considerem soluções para este problema, nomeadamente na 

definição de horários e zonas delimitadas e vigiadas de saída e entrada 

rápida de passageiros com a colaboração das associações de pais e 

encarregados de educação. Esta solução poderá mitigar de forma 

substancial o problema da aglomeração automóvel e circulação 

desordenada junto dos estabelecimentos escolares; 

 - Que se promovam ações de sensibilização para as questões de 

mudança de paradigma no que respeita à mobilidade urbana; 

- Que se considere o programa “escola segura” da P.S.P como um parceiro 

privilegiado no processo de mudança dos hábitos adquiridos. 

O Grupo municipal do PS”»  

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Sobre esta recomendação, acho 

que está extremamente bem escrita, faz todo o sentido, vamos votar 

favoravelmente.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Sr.ª Presidente, só queria fazer 

aqui uma questão, porque ficamos sem perceber bem o que é que significa 

a “definição de horários e zonas delimitadas e vigiadas de saída e entrada 

rápida de passageiros com a colaboração de associações de pais e 

encarregados de educação”.» 

O membro da AM, Susana Joaquim (PS) – «O que se pretende com isto é: 

como nós sabemos existe um horário, existe uma rotina para a saída e para 
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a entrada de crianças; se houver uma presença nesse momento, 

nomeadamente uma patrulha, é mais fácil do trânsito fluir.  

Por exemplo, a instituição à qual eu pertenço tem uma atividade e tem que 

ir recolher os miúdos à porta da Escola de S. Luís, por exemplo, e não sei 

se já tiveram oportunidade de lá passar, é muito complicado porque 

existem outros transportes coletivos a aguardar pela saída dos miúdos, 

existem os pais e aquilo torna-se muito confuso. Eu posso-lhes dizer que eu 

tive uma situação em que um dos miúdos saiu e entrou automaticamente 

num autocarro, que por acaso é o que costumava ir do ATL e não no 

autocarro da instituição e ali gerou-se alguma confusão. E se houver ali 

alguém a dar também auxílio, porque o porteiro da escola não consegue 

controlar tudo isto, poderá facilitar nestas zonas mais movimentadas. 

Penso eu que seria benéfico.» 

O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da União das Freguesias 

de Faro Sé/S. Pedro – «O Partido Socialista de facto trouxe aqui um tema 

relevante, nem só para esta cidade mas para todas, pois realmente esta é 

uma questão que corre o país inteiro, mas falar especificamente aqui da 

cidade sem dúvida alguma que é uma realidade preocupante. 

Este problema passa sobretudo pelo grau de civismo dos pais, dos 

condutores, que muitas vezes podem facilitar a condução mas não o fazem, 

porque quase que abandonam os carros no meio da estrada, são atitudes 

muitas vezes deploráveis, mas que infelizmente assistimos a elas. E 

realmente é um problema que existe e é difícil de resolver. 

Obviamente que todas as recomendações que possam tentar minimizar ou 

resolver este problema serão bem-vindas e, como tal, o PSD vai 

acompanhar esta recomendação.»  

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Evidentemente o MPT vai 

acompanhar esta recomendação. Mas deixar aqui só mais um alerta: não 

só no trânsito que realmente por vezes, como já foi aqui dito, é caótico na 

hora de entrada e saídas das escolas, mas a segurança da própria escola. 

Felizmente tenho uma pessoa que faz parte da Polícia de Segurança Pública 

e que me diz todos os dias que há um incremento de venda e consumo de 

drogas nas escolas e nas imediações das escolas. Portanto, se calhar 

também deixar aqui um alerta para haver uma pressão maior ainda, junto 

das autoridades, para haver um controlo dessa situação, porque estão a 

existir situações cada vez mais recorrentes, inclusive com rusgas da própria 
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PSP nas escolas e que têm encontrado material que não devia lá estar. 

Portanto não só o trânsito, mas também a segurança em geral nas escolas.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Sobre esta recomendação do 

Partido Socialista, naturalmente tem razão de existir, como é óbvio não se 

nega a existência deste problema, entre muitos outros que se fazem sentir 

na nossa cidade e no concelho. Há muito tempo que existem estes 

problemas e certamente não se instalaram por mero acaso, eles têm pai e 

mãe, nasceram e cresceram de políticas autárquicas que têm cedido a 

interesses imobiliários. E já agora, para que a dita maternidade não fique 

incógnita, importa dizer quem tem gerido o concelho – porque por vezes a 

gente faz aqui estas propostas de recomendação, ou outras, mas 

esquecemo-nos da origem das coisas e daquilo que depois, para as resolver, 

tem de ser feito – naturalmente que toda a gente sabe que tem sido o PSD, 

com ou sem apêndices, e o Partido Socialista sozinho. Isto tem anos e os 

problemas já têm barbas, como é óbvio, foram crescendo conforme a 

sociedade também se foi desordenando. 

Depois do mal feito, lá vem um ou outro Partido, consoante está na 

oposição ou no governo municipal, propor medidas que na maioria dos 

casos são um bocado para inglês ver, porque as condições objetivas são 

difíceis de existir.  

É um facto que o problema existe e não só nas zonas referidas, mas um 

pouco por toda a cidade, o que é preocupante e perigoso. As medidas 

propostas, algumas terão aplicabilidade, outras nem tanto, sem adotar a 

teoria da inevitabilidade ou do deixar andar. E também, já agora, dizia que 

aprovámos aqui um Plano de Mobilidade e Transporte que deve ter também 

alguma coisa a ver com isto. Mas nem esse, em nosso entender, se não se 

tomarem outras medidas, resolverá completamente o problema.   

Portanto, conscientes do problema, achamos que se deve procurar resolver, 

mas neste “jogo do gato do rato” a gente não entra, e como tal vamos 

abster-nos nesta moção.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Em relação a esta situação o Bloco 

irá acompanhar esta recomendação, mas também gostaria de deixar aqui 

dois reparos. Dois reparos que foram levantados nesta Assembleia, na 

anterior sessão, que têm a ver com a situação da GNR, e com o que se 

chama Escola Segura. E nós que olhamos para Faro, e não é só Faro é o 

concelho, como aqui já foi referenciado, é uma situação de calamidade 
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muitas vezes, porque não podemos esquecer que temos escolas que estão 

em zonas onde os veículos circulam a alta velocidade. Recordo a Escola 

Primária do Patacão, a Escola Primária do Montenegro e outras. Acho que 

faz parte do executivo desta casa dizer-nos algo relacionado com os 

protocolos assinados com a própria GNR e com a Escola Segura, do que é 

que existe, do que é que se mantém, para que nós possamos ficar mais ou 

menos esclarecidos e a população em geral também, porque deixamos de 

ver muitas vezes essa tal Escola Segura no exterior.  

Eu não quero retirar a força àquela recomendação que é apresentada pelo 

Partido Socialista, relacionada com as escolas dentro da cidade, mas fora 

da cidade também existem grandes dificuldades com situações, que foram 

bem levantadas pelo Presidente da União das Freguesias, e muitas das 

vezes são os próprios pais que não cumprem as regras, mas o civismo cabe 

a cada um de nós. 

Isto para deixar aqui um alerta que a GNR, e neste caso a patrulha da 

Escola Segura, é fundamental.» 

Seguidamente passou-se à votação da Recomendação apesentada pelo 

Partido Socialista. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 04 (03CDU; 01PSD-Gameiro Alves) 

Votos a favor – 24 (11PS; 07PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01BE; 01PAN) 

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

maioria. 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – leitura da moção «”Moção – 

Solidariedade com o autarca italiano Domenico Lucano. 

Entre janeiro e outubro deste ano já ocorreram 1.987 mortes no mar 

Mediterrâneo, de acordo com os números da Organização Internacional 

para as Migrações (OIM), agência especial da ONU com sede em Genebra. 

Só no mês de junho foram 721 as pessoas que morrerem no mar.  

Eram mulheres homens e crianças que tentavam chegar à Europa fugindo 

à guerra, à opressão e à miséria que viviam nos seus países. 

Para além da política errada da União Europeia de pagar ao governo da 

Turquia a instalação de enormes campos de retenção e de financiar, treinar 
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e equipar a Guarda Costeira líbia para perseguir embarcações com 

migrantes, as medidas que estão a ser concretizadas por diversos governos 

europeus dirigidos pela extrema-direita, como acontece na Áustria, 

Hungria, Itália, Polónia entre outros estão a provocar um crescente número 

de mortos no Mediterrâneo. 

Culpabilização dos imigrantes pelo desemprego e pelas crescentes 

desigualdades sociais, impedimento à entrada de refugiados, uma retórica 

xenófoba e de incitamento à violência, são algumas das práticas 

inadmissíveis cada vez mais utilizadas. 

De especial gravidade é a atuação do governo italiano, com a proibição de 

acesso aos portos do país dos navios das ONG, que resgatam imigrantes em 

risco de vida no Mediterrâneo. Ao deixar pessoas à deriva no mar durante 

dias, sem meios de abrigo, sem comida e sem água, o governo de Itália não 

só viola normas do direito marítimo internacional, mas também provoca 

uma tragédia humanitária. Procurar trabalho e uma vida melhor não é 

crime. 

Com o decreto do ministro Salvini de 24 de setembro último a situação 

ficou pior, com a alteração das leis sobre o asilo e a criminalização da 

solidariedade com os imigrantes. Uma das vítimas desta política autoritária 

e xenófoba do governo italiano foi o presidente da Câmara de Riace, um 

autarca corajoso de Riace, pequena cidade da Calábria, conhecida pelas 

boas práticas de integração de refugiados: foi colocado em prisão 

domiciliária por “favorecer migrantes” oriundos de 25 países. 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária 

em 26 de novembro de 2018, delibera: 

- Exprimir a sua solidariedade ao autarca Domenico Lucana, presidente da 

Câmara de Riace (Piazza Município, 89040 Riace, Itália). 

-Manifestar repúdio pelas políticas xenófobas e de perseguição aos 

refugiados e imigrantes, desenvolvidas por governos dirigidos pela extrema-

direita.”» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Naturalmente que há aqui dois 

temas inseridos nesta moção. Há um tema que obviamente nós não 

podemos ignorar, enquanto drama civilizacional que enfrentamos, que é a 

problemática complexa das migrações e que de facto não é algo que 

tenhamos, eu próprio o assumo, não tenho a capacidade de me pronunciar 
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com soluções sobre como ajudar; acho que felizmente temos pessoas como 

o nosso Secretário-Geral das Nações Unidas, que felizmente poderá fazer 

um trabalho nessa área, orgulhando os portugueses pelo lugar que ocupa e 

fazendo essa missão com brio e saber. Não me proponho a tanto, mas 

obviamente solidarizamo-nos com a problemática porque obviamente as 

civilizações têm que conviver e não têm que sentir necessidade de levantar 

muros e de levantar barreiras à convivência entre todos. E obviamente esse 

tema é um tema que nos convida a acompanhar.   

A outra questão que está inserida nesta moção é algo que é paradoxal, ou 

seja: há algumas reuniões atrás tínhamos dificuldade em tratar um 

assunto que dizia respeito ao concelho vizinho, mas que afetava o concelho 

de Faro, no caso o concelho de Loulé. E agora estamos aqui, com o maior 

despudor, a querer interferir na política italiana, num município italiano 

onde este senhor é autarca e onde já, pelos vistos, é perfeitamente pacífico 

interferirmos na política de um país amigo e de um país que connosco é 

aliado na NATO e na União Europeia, entre outras organizações. Portanto, 

eu sinto-me completamente boquiaberto perante esta dualidade de critérios 

e perante esta incoerência absoluta com que se traz este assunto aqui a 

esta Assembleia, porque é um assunto completamente fora do âmbito da 

discussão dos temas que aqui tratamos.  

Ademais, basta consultar a imprensa para encontrar abundantes 

referências ao facto de a pessoa em questão, alegadamente, abusar da 

posição de Presidente de Câmara Municipal – porque em Itália os 

Presidentes de Câmara Municipal podem celebrar matrimónios – e 

abusando desse poder legal que tem, alegadamente, andará a promover 

casamentos de conveniência entre imigrantes e italianos, o que me parece 

completamente absurdo de nós podermos de algum modo apoiar e 

solidarizarmo-nos seja com o que for.  

Portanto, nestes termos, como é evidente, estaremos em absoluto 

desacordo e reprovação desta moção.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Teria mais sentido – e acho 

que teve – onde esta moção foi apresentada, que foi no Parlamento 

Europeu. Mas também não há nenhum problema que a Assembleia 

Municipal de Faro seja solidária com este autarca. Esta é a primeira 

questão. 
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A segunda questão é a seguinte: nós propúnhamos ao Bloco que pudesse 

separar os dois pontos da deliberação. Para nós, dava-nos a possibilidade 

de ter um outro posicionamento político e posso explicar porquê. 

Relativamente ao autarca, o PCP e os eleitos da CDU nunca faltaram com o 

apoio e solidariedade a quem luta e arrisca pelos outros. 

Relativamente a estas questões, que achamos legítimo os países em que 

existe esta política de extrema-direita, sim senhor têm este posicionamento, 

mas isto também é branquear o papel da União Europeia nesta matéria. E 

quando se diz assim: para além da política errada da União Europeia, de 

pagar ao Governo da Turquia a instalação de novos campos de retenção e 

financiar, treinar e equipar a Guarda Costeira Líbia, para prosseguir 

embarcações com migrantes, creio que isto não é uma política somente 

errada, tem muito mais do que errado, proporciona um problema 

gravíssimo aos imigrantes.  

Portanto, estamos disponíveis para ter uma posição relativamente a esta 

questão do Presidente da Câmara de Itália. Relativamente à outra questão, 

não branqueamos o papel da União Europeia neste problema de 

emigrações, é preciso ter em conta também qual foi, e ainda está a ser, o 

apoio às zonas em conflito que originam a imigração. 

Portanto, se fosse possível que o Bloco separasse estes dois pontos e fossem 

votados à parte, tínhamos uma determinada posição, se não for teremos 

que ter outra.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Relativamente a esta moção 

apresentada pelo colega do Bloco de Esquerda, de facto neste texto temos 

duas realidades completamente distintas.  

À primeira, não podemos deixar de estar solidários com o sofrimento das 

pessoas que fogem à guerra, que procuram uma vida melhor, é legítimo. 

Agora, exprimir a solidariedade com uma pessoa que, sendo Presidente de 

Câmara e não obstante as suas razões, comete (e parece que neste 

momento está condenado por isso) crimes, não estamos de acordo. 

Manifestar repúdio a outro país que, independentemente das políticas que 

adota ou não, foi legitimamente eleito, também não concordamos de 

maneira nenhuma. Portanto, vamos votar contra esta moção.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Começo por dizer que o 

problema da migração, os motivos que levam a esta situação de migração a 
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que temos assistido nos últimos anos, obviamente fazem com que qualquer 

pessoa seja solidária com a situação. É uma questão de humanismo. Não é 

preciso ir muito longe, ver uma criança morta na beira do mar, só pode 

partir o coração de outra pessoa, não há outra palavra para dizer. Milhares 

de pessoas mortas em barcos, só pode partir o coração e não há outra 

forma de o dizer. 

Contudo – e conforme bem referiu o Sr. Membro desta Assembleia 

Municipal, Tiago Botelho – por uma questão de coerência, entendemos que 

este não é o local para trazer este problema, que é de facto um problema 

grande. Pelo que a bancada do Partido Socialista só pode abster-se nesta 

situação. E porque partilhamos também do argumento que Itália é um 

Estado de Direito, é um país democrático e deverá ter liberdade para tomar 

as decisões políticas que entender melhores para os seus cidadãos. 

Por outro lado, dizer aqui uma coisa, porque devo confessar que não posso 

ser sensível ao argumento que “este senhor Presidente da Câmara comete 

crimes porque…” e recordo aqui a quem usou este argumento (os meus 

excelsos membros desta Assembleia Municipal, por quem tenho o maior 

respeito intelectual), que tivemos – e vou referir apenas a título 

exemplificativo – duas pessoas, Schindler, a nível mundial, e Aristides de 

Sousa Mendes, em Portugal, que salvaram muitas vidas ao arrepio da lei 

vigente. Porque, infelizmente, nem sempre a lei vigente é aquela que 

defende da melhor forma o humanismo.  

Tenho dito.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Vivem-se tempos perigosos, 

hoje em dia.  

Por um lado, temos movimentos que compreendem que, enquanto planeta, 

estamos interligados, somos interdependentes e que existe uma relação de 

causa-efeito em tudo o que fazemos enquanto indivíduos, ou enquanto 

nações, e que, compreendendo isto, reagem de forma humana. Por outro 

lado, movimentos que se tendem a fechar sobre si próprios, como se apenas 

existisse o seu próprio quintal, e estes últimos são porventura perigosos, e 

que não conseguem ver além das suas muralhas, não conseguem ver que, 

para crescerem, muitas vezes estão a fazê-lo à custa dos outros mais 

pobres ou menos preparados para lidar com as questões da geopolítica 

mundial.  
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Acreditamos que esta é uma das razões das desigualdades entre países e 

pessoas, posturas prepotentes e egoístas que depois geram situações como 

esta. Mas também achamos que isto não é uma questão única de extrema-

direita. Historicamente, se calhar, quando vamos a olhar os extremos são 

mais parecidos do que diferentes.  

Mas devemos lembrar a Declaração dos Direitos Humanos, muitas vezes 

esquecida, que apela, para começar, ao espírito de fraternidade e que diz, 

sem sombra de dúvida, que todos os seres humanos podem invocar os 

direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção 

alguma: raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem 

nacional ou social, de fortuna, de nascimento, ou de qualquer outra situação. 

Não será feita nenhuma distinção fundada num estatuto político, jurídico ou 

internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse 

país ou território independente, sob tutela autónoma ou sujeito a alguma 

limitação de soberania. Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal. 

Portanto, acho que os direitos humanos aqui sobrepõem-se e vamos votar 

favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda.» 

O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Naturalmente, a abstenção do 

Partido Socialista não significa a não solidariedade para com as causas 

humanísticas, mas sem dúvida, e pensando aqui na luz do Mar Shopping, 

acho que nem a luz do Mar Shopping consegue iluminar as mentes a favor 

desta causa dos migrantes. Diga-se de passagem, nem ilumina essas 

mentes, nem a Av. 5 de Outubro, nem a Praça da Liberdade…» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Perante esta situação, eu penso 

que aquilo que o Bloco aqui quer trazer é de facto uma coisa que talvez não 

tenha nada a ver com o concelho de Loulé. Acho que está bem explícito que 

é exprimir a sua solidariedade com o autarca que tem vindo a salvar vidas 

atrás de vidas, pondo em risco a sua própria vida. 

Isto aconteceu no passado, se vocês não se recordam, e há aqui gente que 

certamente tem uma mente mais antiga, tão antiga quanto eu, e que se 

deve recordar que nós fomos um país de emigrantes, do que os nossos 

antepassados sofreram para saírem daqui da nossa terrinha quando estava 

cá a direita antigamente, aquilo que era o salazarismo, e que os meus 

bisavós tiveram que ir para a Argentina, os meus familiares mais próximos 

(tios) tiveram que ir para a França, “a salto”, com a ajuda de muita gente.  
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Aquilo que o Bloco aqui traz hoje, é uma questão de esta casa, que é uma 

casa da democracia, estar ou não solidária com esta situação que se está a 

passar em Itália. Podia-se passar aqui em Espanha ou noutro país 

qualquer, mas que nós, Bloco, repudiamos da forma como tem vindo a ser 

feita e, de facto, referenciamos esta pessoa naquilo que ela tem vindo a 

fazer de bem feito. E o que tem vindo a fazer de bem feito, e que aqui já foi 

referenciado, é ele próprio pôr a vida dele em risco para salvar outras 

dezenas de vidas.»  

Seguidamente passou-se à votação da Moção. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 11 (08PSD; 02CDS; 01PPM) 

Abstenções – 14 (10PS; 03CDU; 01MPT) 

Votos a favor -03 (01PS; 01BE; 01PAN) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação a referida moção foi 

reprovada.     

O membro da AM, Manuela Neto (PS) – Declaração de voto – «Considero 

que esta situação que se passa, da não aceitação de imigrantes em muitos 

países da União Europeia, viola claramente os Direitos Humanos. Daí a 

minha votação.»  

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Moção – “Pela prestação do serviço 

público no domínio postal e universal nos CTT 

Considerando que: 

Os CTT são, atualmente, uma empresa inteiramente privatizada desde 

2013, sendo o quinto país no mundo com correios integralmente privados; 

Na Dinamarca e no Reino Unido as privatizações foram revertidas, devido 

ao mau desempenho de serviço, que se quer garantido e ao serviço de 

todos; 

Os CTT prestam um serviço público essencial, pelo que o Contrato de 

Concessão do Serviço Postal Universal se encontra adstrito às bases gerais 

para prestação do serviço previstas nos Decretos-Lei 160/2013, de 19 de 

novembro, na sua redação atual; 

A venda de património, nomeadamente o antigo edifício-sede dos CTT, os 

edifícios do Conde Redondo, Restauradores e praça D. Luís, em Lisboa, 
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constituem uma pilhagem aos CTT, contrariando as obrigações 

estabelecidas no Contrato de Concessão, na Base V, n.º 2, do referido 

contrato, que excetua a possibilidade de alienação dos bens que pertençam 

ao domínio público ou privado do Estado;  

A entrega diária de correio acabou em muitas localidades, sendo o serviço 

prestado apenas uma ou duas vezes por semana, em zonas rurais, para 

desespero de mutos e muitas pensionistas devido ao atraso da entrega dos 

vales de pensões; 

Foi violado o contrato de concessão na Base VII, uma vez que não se 

manteve a qualidade, continuidade e disponibilidade do serviço prestado 

pelos CTT; 

Segundo a ANACOM, a empresa concessionária encontra-se a violar o 

contrato de concessão em quase metade dos indicadores de qualidade (5 de 

11); 

Duplicaram as reclamações do público relativamente ao serviço prestado 

pelos CTT em apenas dois anos (2015-2017); 

Se encontram previstos mais encerramentos de balcões dos CTT até ao fim 

deste ano, dando-se primazia apenas ao Banco dos CTT, prevendo-se o 

despedimento de mais trabalhadores e passando o serviço a ser efetuado 

por lojas de comércio a retalho, papelarias, mercearias, entre outros, o que 

não garante a qualidade e eficiência do mesmo;  

Foi criado no início do ano, um grupo de trabalho para estudo desta 

matéria, do qual ainda não foram apresentadas quaisquer conclusões; 

O Estado pode rescindir a concessão “em casos de violação grave, contínua 

e não sanada ou não sanável das obrigações da concessionária. Esta 

competência é do membro do Governo responsável pela área das 

comunicações e produz efeitos mediante notificações à concessionária, 

independentemente de qualquer formalidade.” 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 26 de novembro 

de 2018, nos termos e para os efeitos do artigo 25.º, n.º2, alíneas j) e k) do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  

DELIBERA: 

1- Expressar a sua indignação pela contínua degradação do serviço dos 

correios prestado pela empresa CTT, desde a data da sua privatização 

em 2013; 
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2- Expressar a sua indignação pelo contínuo incumprimento do contrato 

de concessão e das normas que regulam o serviço de entrega postal 

universal; 

3- Exortar o Governo a adotar medidas de proteção do serviço de entrega 

postal universal, como a reversão da privatização do serviço e 

consequente regresso do mesmo à esfera pública, por se afigurar como 

absolutamente essencial, para proteção dos direitos e interesses dos 

cidadãos. 

Enviar este documento à Presidência da República, a todos os Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República, ao Governo e à comunicação 

social.” 

O membro da AM, António Goulart de Medeiros (CDU) – «Esta é uma 

moção que os considerandos, boa parte deles, nós estamos de acordo com 

eles. É patente, é visível para toda a gente, a degradação profunda que se 

operou no Serviço Postal a partir do momento da privatização dos CTT. E 

essa degradação tem levado as populações e os trabalhadores do próprio 

setor a desenvolveram ações de protesto, de luta, tentando impedir essa 

degradação do Serviço Postal. 

O problema não está nos considerandos, o problema está naquilo que eu 

chamaria o pedido final da moção, que é a reversão da privatização do 

serviço. Hoje significa uma coisa muito simples: os acionistas dos atuais 

CTT privatizados, ficariam com um valiosíssimo património – e eu quero 

recordar que os CTT não é uma empresa pública criada há quarenta anos, 

tem quinhentos anos, em que o povo português investiu, ao longo de 

quinhentos anos, mundos e fundos – portanto, a reversão do serviço 

significaria que os acionistas ficariam com o património e sobretudo com o 

Banco postal, com o Banco CTT, passando para a esfera do Estado 

simplesmente o serviço público postal, em que o Estado iria ter que 

encontrar estruturas e mecanismos para reproduzir. 

Eu diria que isto que está aqui é exatamente o que os acionistas querem. 

Desejosos estão os acionistas da empresa de se verem livres do Serviço 

Postal e ficarem com tudo o resto.  

O que nós defendemos não é isso, o que nós defendemos é a reversão da 

privatização dos CTT. Empresa pública, muito cara a este país, com 

importantes serviços desenvolvidos ao longo de séculos neste país. Isto é o 

que nós defendemos, que é exata e rigorosamente o contrário do que está 
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aqui e que nessa medida nós não podemos votar favoravelmente e iremos 

votar contra esta moção.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Eu penso que já estarei 

esclarecido, mas era sobre este ponto três, “com a reversão da privatização 

do Serviço”: é só o serviço que querem fazer a reversão, ou a empresa toda? 

Fiquei com esta dúvida e gostaria de a ver esclarecida para poder votar em 

consciência.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Nós já tivemos oportunidade de 

trocar impressões nesta Assembleia sobre esta matéria, e também nesses 

momentos expressámos aquilo que é uma constatação evidente. O serviço 

está pior! Portanto não há como escamoteá-lo, e cada um de nós sente, 

quando se coloca na posição de cliente dos CTT e tem de utilizar os serviços 

postais, especialmente quando envolve uma relação pessoal e uma relação 

direta, ou de recebedores de correio que não chega, ou de pessoas que 

esperam numa fila interminável, numa estação, por um funcionário que o 

atenda. 

Efetivamente, isso é um facto e nós acompanhamos as manifestações de 

desagrado e inclusivamente esta moção tem aqui alguns pontos que 

caminham no sentido daquilo que nós próprios achamos, ou seja, deve 

efetivamente o Governo, que tem a tutela da área, fazer uma avaliação 

sobre a concessão que está atribuída aos CTT, do serviço postal, e verificar 

se existem ou não incumprimentos desse serviço postal e fazer cumprir 

aquilo que estiver contratualmente estabelecido entre o Estado e os CTT.  

Portanto, nós não somos pela nacionalização de empresas, por norma, mas 

vamos viabilizar, pela abstenção, esta Moção, porque concordamos com o 

geral daquilo que ela indica.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Concordamos, no geral, com os 

argumentos desta recomendação, mas também fico com a dúvida… mas se 

for retirada a dúvida será mais fácil decidir o sentido de voto, senão terá 

que ser abstenção.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Esta é uma daquelas situações 

em que é possível dizer que o Estado funciona melhor que o privado. Há, de 

facto, muitas outras questões, há até aqui um princípio que se podia 

discutir, relativamente a determinados setores estarem ou não na mão do 

Estado, mas não querendo entrar por essa matéria, que levantaria muitas 
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outras questões do ponto de vista da ideologia política que nos separa e nos 

une, a todos nós que aqui estamos, a verdade é que o Estado funciona 

melhor do que privado. 

E tendo esta premissa como válida e certa, o Partido Socialista só poderá 

votar a favor desta moção que nos é trazida pelo Bloco de Esquerda.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «É recorrente vermos nas 

notícias o encerramento de várias estações dos CTT, principalmente no 

interior, deixando as pessoas mais idosas e com menos capacidade de 

mexer num computador ou num telemóvel cada vez mais longe dos serviços 

básicos de correspondência, inclusive de receberem a reforma. Esse 

encerramento faz com que algumas Juntas de Freguesia tomem o pulso, 

para ficarem um pouco perto das populações, de uma pequenina parte dos 

serviços dos CTT e ainda por cima (como é o caso da Junta de Freguesia do 

Montenegro) sem contrapartidas válidas para fazerem esse serviço, às vezes 

até prejudicando o funcionamento das mesmas. 

O que já foi dito aqui na parte financeira, que nestas questões é sempre 

importante, aliás é por isso que são encerrados os postos, e havendo esse 

esclarecimento, da nossa parte vamo-nos abster nesta recomendação.» 

O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Eu penso que vou ficar 

isolado, mas vou defender também o setor privado. Porque há empresas 

privadas, e penso que na distribuição também de encomendas, que fazem 

um serviço de bem comum. Portanto, há imensas encomendas ou produtos 

que são entregues, que os Correios nem têm se calhar especialistas para 

esse tipo de serviço. 

E a propriedade privada e as empresas privadas fazem um papel 

extraordinário também no serviço público. E estar a chamar, por exemplo, 

como oiço na televisão, “serviço público de televisão”… mas onde é que está 

o serviço privado?  

Penso que temos que ter em consciência, e sem esgotar essa palavra, que o 

grande problema em Portugal é a correta delimitação entre setor público e o 

setor privado. Esta é a grande questão em todas as questões. E este caso 

dos CTT é bem paradigmático para aquilo que o PPM defende, que é, não a 

nacionalização novamente, mas haver a regionalização. Seja um território, 

seja uma empresa, seja um serviço, pode ser regionalizado e para tal tem de 
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ter um governo para o fazer, e neste caso caberia totalmente nesse serviço 

que não dá lucro, portanto uma empresa que tem dificuldades nesse setor.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Relacionado com estas dúvidas, eu 

gostaria de dizer duas coisas.  

Uma é que, em relação à situação da privatização, estamos a falar de 

lucros, estamos a falar de objetivos, que qualquer empresa só entraria num 

negócio para ganhar; não entraria num negócio para servir a população, 

pura e simplesmente. Como tal, aquilo que o Bloco pretende é que haja um 

serviço à população como havia e como tivemos no passado enquanto os 

Correios pertenciam ao serviço público. 

E o que aqui diz é bem claro, e isto é uma resposta direcionada para o 

próprio CDS: “com a reversão da privatização do serviço e consequências do 

regresso do mesmo à esfera pública” – o serviço na íntegra. Aquilo que nós 

pretendemos é que esta privatização deixe de existir e passe à esfera do 

Estado. 

Respondendo ao PAN: não é a situação de não ser necessário empresas 

privadas; é necessário existirem empresas privadas, mas não os CTT. Como 

disse e bem a bancada do PCP, os CTT têm quinhentos anos, têm um 

património que é uma coisa monstruosa e de forma alguma pode ser dado 

de mão beijada, para depois darem-nos o serviço como estão a dar à 

população. E mais, os despedimentos que estão a criar. Isto para quê? Para 

atingirem lucros! 

Acho que todos nós, se ponderarmos um bocadinho, olharmos para a 

população e estivermos a defender aquilo que foi o voto que nos deram, 

certamente estão a ser mal servidos quando nós queremos uma 

privatização para despedimentos, para fechar balcões e para cada vez 

termos um pior serviço. Não é isso que o Bloco defende. Aquilo que o Bloco 

defende e aquilo que o Bloco traz nesta moção é que isto reverta ao 

contrário daquilo que é a privatização, que volte ao Estado, de novo, na 

íntegra.» 

O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Só para referir que os CTT têm 

problemas desde há muito, desde o tempo do Estado. E fechou, à porta da 

minha casa, uma estação antes da privatização e têm fechado sempre, não 

é agora que isso é novidade. E isto implica também outras empresas, há 

uma série de empresas que foram privatizadas, e a questão das público-
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privadas é um problema que está aí para toda a gente ver as questões que 

são necessárias serem resolvidas, de uma delimitação bem definida do que 

é que é público e o que é privado.  

E não podemos atirar em cara que o objetivo é o lucro. Naturalmente, nós 

temos que aceitar isso, não pode estar só a ser um buraco negro constante, 

de um sorvedor de dinheiros, de aplicações, se calhar desnecessárias, 

esbanjamentos de dinheiro com novas estações, com todo o requinte, e que 

acabam por não servir. E é necessário ter uma dimensão mais correta, eu 

penso que as coisas podem ir acertando e vir a ser uma empresa que possa 

melhorar os seus contributos.» 

O membro da AM, António Goulart (CDU) – «Depois do esclarecimento da 

bancada do Bloco de Esquerda e que vai no sentido de que reversão da 

privatização do serviço deve ser lida no sentido de reversão da privatização 

dos CTT, a bancada da CDU alterará o seu sentido de voto e votará 

favoravelmente a moção.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Efetivamente, eu julgava que o 

bom senso estava de algum modo a acompanhar a redação desta moção, 

mas obviamente se está em causa a renacionalização dos CTT, nós votamos 

contra, como é evidente.» 

O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da União das Freguesias 

de Faro Sé/S. Pedro – «Só para deixar expresso aqui a minha opinião. 

Obviamente, a renacionalização dos CTT, eu não concordo. Agora, tenho 

que concordar que o sistema dos CTT está mal, é uma evidência, mas 

também não é por uma questão de nacionalização que se resolve a 

situação. Se calhar, passa por o Governo exigir junto do privado que 

cumpra os requisitos que levaram à privatização dos CTT. Porque quando 

estava no Estado, não se estava também a fazer um serviço meritório, nem 

um serviço fantástico. Havia um preço a pagar, que também não era tão 

pouco como tudo isso e o serviço não estava também a ser razoável. 

Portanto, nesse sentido eu vou abster-me nesta moção.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «O membro municipal do PPM 

diz que existiam problemas quando os CTT eram nacionalizados. Mas agora 

só o povo é que tem os problemas, porque eles não. A única coisa que pode 

acontecer (e isto serve também para dizer ao Bruno) é que se porventura 

houvesse esse reverso para funcionarem bem, já não tinham instrumentos 
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para o fazer porque se têm vendido todos. Temos aqui um problema 

complicado!» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Eu há pouco disse que me ia 

abster, mas está aqui uma situação que temos que ver porque, estando de 

acordo que realmente os CTT estão a maior desgraça e que andam a fechar 

sedes em tudo quanto é sítio, não estou de acordo que voltem a ser 

nacionalizados. Portanto há que fazer pressão é para que o privado cumpra 

com aquilo que se propôs.  

Assim terei que repensar o meu voto porque não estamos a favor da 

nacionalização dos CTT.» 

Seguidamente passou-se à votação da moção apresentada pelo Bloco de 

Esquerda. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 10 (06PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções – 03 (01PAN; 02PSD- Bruno Lage e Berta Dias) 

Votos a favor – 14 (10PS; 03CDU; 01BE) 

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

maioria. 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Disse aqui alguém, esta noite, 

que algumas destas moções eram para inglês ver. Passamos aqui três horas 

a tatear e os resultados foram muito poucos. Eu penso que devemos 

repensar tudo isto.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «A Mesa agradece a 

todos a boa colaboração que permitiu uma boa condução dos trabalhos. 

Muito obrigada e até à próxima.»   

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal, em 

exercício, deu por encerrada a sessão. 

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

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício 

 

 

O Primeiro Secretário                                 O Segundo Secretário 


