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ATA Nº. 02 

Aos dezassete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, 

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 

presidência do Presidente da Assembleia, Luís Miguel da Graça Nunes, com 

a presença da 1.ª Secretária, Ilda Maria Lita Pereira da Silva 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 801/2017/CM; 

3 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Estratégia de regeneração urbana: 

declaração dos prédios devolutos em 2017 – Proposta nº 725/2017/CM; 

4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta apresentada pelo Grupo 

Municipal do Partido Socialista: “Proposta – Consecução da Igualdade de 

Género no cumprimento da legalidade”; 

5 – Constituição de um grupo de trabalho para a revisão e elaboração do 

Regimento da Assembleia Municipal; 

6 – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, 

também Presidente de Junta, para participar no XXIII Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

7 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para integrar a 

composição do Conselho Municipal de Educação; 

8 – Eleição do representante da Assembleia Municipal para integrar a 

Comissão Municipal de Toponímia; 

9 – Eleição dos membros da Assembleia Municipal para a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL). 

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. 
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A Primeira Secretária procedeu então à chamada, verificando-se que estavam 

presentes os seguintes membros: 

Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD); José Apolinário Nunes 

Portada (PS); Francisco Manuel Mateus Domingos Conde Soares (PSD); Luís 

Miguel da Graça Nunes (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); Rita Maria de 

Carvalho Salgado Garcia e Costa (PSD); João Manuel Camacho Gameiro 

Alves (PSD); Ana Lúcia Silva de Passos (PS); Augusto Arnaldo Nunes Otero 

Taveira (BE); Susana Cristina da Silva Joaquim (PS); Catarina Alexandra 

Matos Marques (CDU); Nuno Filipe de São José Esteves (PSD); João Manuel 

Bento Mota Lopes; Cátia Susana da Palma Morais Gomes; 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 de 

Freguesias Sé/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 (PSD – Presidente da Junta de Freguesia de Stª. Bárbara de 

Nexe). 

Não estavam presentes: 

Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); José Vítor da Silva (PSD); 

Fernando Manuel Correia Marques (PS); Dora Sofia de Oliveira Ferreira 

de Melo (CDS) e Paulo Sérgio de Jesus Baptista (PAN). 

Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 

substituição. 

- Do membro do grupo municipal do PS, Tatiana Henriques Homem de 

Gouveia, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 

de ordem pessoal, tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista 

do Partido Socialista, Luís Miguel Neves, que após tomar posse, tomou 

lugar na respetiva bancada. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, José Vítor da Silva, um pedido 

de substituição na presente reunião, por motivos profissionais se 

encontrar ausente do país, tendo sido substituído pelo elemento a seguir 
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na lista do PSD, Berta Paula Brito da Cruz Silva Dias, que após tomar 

posse, tomou lugar na respetiva bancada.  

- 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, Beatriz Grasiela Calafate Ferreira que após tomar 

posse, tomou lugar na respetiva bancada. 

- Do membro do grupo municipal do CDS-PP, 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-PP, Carlos Miguel Cruz Teixeira, que após tomar posse, 

tomou lugar na respetiva bancada. 

- Do membro do grupo municipal do PAN, Paulo Sérgio de Jesus Batista, 

um pedido de substituição na presente reunião, por se encontrar no 

exercício dos direitos de paternidade, tendo sido substituído pele 

elemento a seguir na lista do PAN, João Lúcio Martins Beles, que após 

tomar posse, tomou lugar na respetiva bancada. 

Estavam presentes junto à Mesa:  

O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Neves dos 

Santos, que substitui nesta reunião o Presidente, e os Srs. Vereadores do 

PSD, Sophie Matias; Adriano João Leal Cardoso Guerra; Carlos Jorge 

Matias Gonçalves Baía, bem como os Vereadores do Partido Socialista, 

António Paulo Jacinto Eusébio; Dália da Conceição Paulo; Carlos Miguel 

Bento Sengo da Costa e Carlos Pedro Sousa Gordinho. 

 

Dado existir quórum, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal declarou 

aberta a reunião. 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito boa noite. A todos 

os membros da Assembleia Municipal reafirmo os votos de um bom 

mandato. Ao público que aqui hoje está presente, nesta Assembleia 

Municipal, saúdo também. 

Queria, antes de chegarmos à ordem do dia e à agenda de trabalhos, 

referir que recebemos na Mesa a declaração dos responsáveis por quatro 

grupos municipais; os restantes grupos municipais que não se esqueçam 
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que têm de fazer esta mesma declaração, de acordo com aquilo que é de 

lei.  

E queria, antes de chegarmos à ordem de trabalhos, pedir a todos que 

fizéssemos, nesta Assembleia Municipal, um minuto de silêncio. Faleceu, 

há poucos dias, um democrata, uma personalidade do PPD/PSD Algarve; 

concordemos ou não com todas as ações e o seu pensamento, o seu perfil 

político, foi uma pessoa que marcou uma época. Foi Governador Civil do 

Algarve durante dez anos, foi Deputado e presidiu a Comissão Regional 

de Turismo. Foi, de facto, um político que exerceu com grande cunho 

pessoal um período da nossa democracia.  

A Câmara Municipal de Faro em boa hora fez uma nota de pesar pelo 

falecimento do Joaquim Manuel Cabrita Neto, e eu julgo que, numa 

Assembleia Municipal da capital do Algarve, devemos a este democrata, 

companheiro ou adversário ao longo dos anos, fazer aqui um minuto de 

silêncio. Eu propunha que se fizesse um minuto de silêncio em honra da 

memória de Joaquim Manuel Cabrita Neto.» 

Seguiu-se um minuto de silêncio.    

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Só para terminar esta 

primeira abordagem, pedia a todos tolerância, estamos no início de um 

novo mandato e muitos dos que aqui estão, incluindo eu, fazem a sua 

estreia numa Assembleia Municipal e, portanto, julgo que o mais 

importante nestes primeiros tempos é que tenhamos tolerância uns com 

os outros e que, dessa forma, valorizemos o debate político e democrático. 

O senhor membro da Assembleia Municipal, Cristóvão Norte, pede a 

palavra para que efeito?» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Muito obrigado, Sr. 

Presidente. É para me associar à declaração de pesar a respeito de 

Joaquim Manuel Cabrita Neto.  

Se o Sr. Presidente me conceder a palavra, eu gostaria de dirigir umas 

breves palavras à Assembleia, sobre uma figura insigne do Partido Social 

Democrata e também uma figura de grande craveira regional e nacional 

que, justamente, durante o seu consulado enquanto Governador Civil nos 

meados dos anos oitenta e até mil novecentos e noventa e cinco, e 

também como Presidente da Comissão Política Distrital do PSD e ainda, 

também, como Presidente da RTA, entre mil novecentos e setenta e seis e 
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setenta e nove, merece justamente a nossa homenagem, o nosso 

reconhecimento e o nosso apreço. 

Dizer o seguinte a respeito desta personalidade tão singular: Joaquim 

Manuel Cabrita Neto foi um homem que fez muito pelo Algarve. Fez muito 

pelo Algarve porque era um seu acérrimo e indeclinável defensor. Aliás, 

talvez os tempos, em democracia, em que o Algarve registou maior 

notoriedade nacional estejam indissociavelmente ligados com a forma 

empenhada, arrebatada, a forma determinada com o que era um valoroso 

e indiscutível defensor do Algarve. 

Como o Sr. Presidente disse e bem, independentemente das divergências 

políticas e das posições radicalmente diferentes, nenhum de nós terá 

jamais a ousadia de discutir os méritos de Joaquim Manuel Cabrita Neto, 

como uma figura absolutamente ímpar no panorama regional e que 

merece a justa homenagem e o absoluto reconhecimento, não apenas da 

Assembleia Municipal de Faro, como também seguramente merecerá da 

Assembleia da República, das demais Assembleias Municipais do Algarve, 

enfim, de um conjunto vastíssimo de pessoas que se cruzaram com ele e 

que tiveram a feliz oportunidade de testemunhar o seu compromisso 

inabalável com a região. 

E por isso, sendo membro de um Partido que teve a felicidade de contar, 

nas suas fileiras, com uma figura tão destacada como Joaquim Manuel 

Cabrita Neto, não nos poderíamos deixar de associar a uma homenagem 

desta natureza, fazendo votos que a autarquia, em particular a Câmara 

Municipal, a Comissão de Toponímia, todos no Algarve, procurem 

perpetuar, como forma de homenagem e reconhecimento a um homem 

deste calibre, o seu nome, a sua história e que todos saibamos interpretar 

o seu exemplo, como um exemplo maiúsculo na construção de um 

Algarve mais forte, mais autónomo, que tenha capacidade reivindicativa e 

que demonstre a todos que nós temos pessoas de extrema qualidade, com 

muita competência, que somos defensores inabaláveis da nossa região e 

que essa fonte de inspiração, que foi Joaquim Manuel Cabrita Neto, 

permaneça viva enquanto cada um de nós for capaz de reproduzir o seu 

exemplo.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.» 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «O senhor membro da 

Assembleia Municipal do Partido Socialista, Carlos Alberto, pede a 

palavra para que efeito?» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Para o mesmo efeito. Muito 

obrigado, Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento a Mesa, os Srs. 

Vereadores, Srs. Deputados Municipais e o Exm.º Público. 

Eu queria de facto associar-me a esta homenagem, não podia deixar 

passar esta oportunidade e subscrevo em parte aquilo que já foi dito pelo 

Cristóvão Norte.  

Eu conheci Joaquim Manuel Cabrita Neto na minha juventude. Conheci-

o de muito perto. Fiz parte com ele, da Comissão Administrativa da 

Região de Turismo do Algarve. Mais tarde, ele foi eleito Presidente da 

Região de Turismo, da qual eu fazia parte como vogal. Portanto, eu não 

podia deixar passar este momento e associar-me a uma figura ímpar que 

marcou uma década em termos de desenvolvimento turístico na região.  

Tive alguns combates políticos com ele, mas sempre no maior respeito 

que eu tive pelo Joaquim Manuel Cabrita Neto e ele por mim. Ele, sempre 

que me via, fazia-me relembrar algumas divergências, em que numas eu 

tinha razão, noutras tinha ele, mas de facto era uma figura ímpar na 

região e que marcou uma década. Que descanse em paz.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «O Sr. Membro do Grupo 

Municipal do PSD, Steven Piedade, pede a palavra para…?» 

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

Freguesia do Montenegro – «Para fazer uma declaração política Sr. 

Presidente» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Nós ainda não entrámos 

no período Antes da Ordem do Dia. 

Passo a ler a convocatória [leitura da convocatória] 

Devo informar que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro 

comunicou que não estaria no concelho hoje e que, portanto, se faria 

substituir, de acordo com a lei, pelo Sr. Vice-Presidente, Paulo Santos. 

Portanto, se a Assembleia assim o determinar e consentir passamos ao 

ponto n.º 1 que é o período Antes da Ordem do Dia.» 
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O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Peço desculpa. Eu pedia 

que houvesse uma alteração num ponto da ordem de trabalhos: que o 

Público, que está previsto no ponto décimo primeiro, passasse para o 

primeiro ponto, dando a voz ao público que está aqui nesta Assembleia. 

Tenho dito.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu não vejo nenhum 

problema. Quero-vos dizer que na reunião que houve em sede da 

Assembleia Municipal, com os representantes dos vários grupos 

municipais, começou-se já a falar sobre o Regimento e as alterações ao 

Regimento. Quero-vos dizer que, nessa reunião, houve absoluta 

unanimidade sobre a proposta de passar o público para o início das 

sessões da Assembleia Municipal. Mas esta é uma decisão que compete à 

Assembleia Municipal no seu todo. 

Se ninguém se manifestar contra, passaremos o público para primeiro 

ponto.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

Nós opomo-nos a essa circunstância, pelas seguintes razões: em primeiro 

lugar, porque entendemos que deve ser escrupulosamente respeitada a 

ordem de trabalhos; escrupulosamente respeitada a ordem de trabalhos 

antes que se proceda a uma revisão de natureza regimental, e um dos 

pontos que está estabelecido nesta ordem de trabalhos é, justamente, 

indicar membros das diversas bancadas no sentido de proceder a uma 

revisão do regimento e entendemos que se deve cumprir 

escrupulosamente o regimento.  

E portanto, essa é a boa regra, sem prejuízo que, caso se venha a verificar 

que a Assembleia não se dá por concluída hoje, se admita reconsiderar 

esta posição.  

No fundo, aquilo que quero dizer é o seguinte: nós entendemos que as 

matérias primordiais que devem ser tratadas são aquelas que são 

submetidas à apreciação da Assembleia Municipal, isso é o que valoriza a 

Assembleia Municipal. Não temos nenhuma reserva nem desprimor em 

relação ao público, agradecemos a presença e valorizamos a sua 

participação, mas aquilo que entendemos que deve ser feito é que o 

público deve poder intervir no seu momento. Se porventura se verificar 
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que a Assembleia Municipal terá de ser suspensa e convocada nova data, 

então, nessa altura, o que nós faremos é solicitar ao Sr. Presidente que 

altere a ordem de trabalhos e admita que o público fale ainda no dia que 

ele se deslocou cá (hoje). Agora não aceitamos, porque entendemos que 

isso é menorizar a Assembleia Municipal, que as principais matérias 

submetidas à apreciação da Assembleia Municipal por estes deputados 

que foram aqui eleitos e que representam o público, sejam alteradas para 

um período posterior. O que do nosso ponto de vista não nos parece fazer 

sentido e gera aqui um desequilíbrio insustentável que não parece ter 

razão de ser. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas (CDU) – «Em primeiro lugar, 

muito boa noite a todos os presentes. 

Antes de entrar na matéria propriamente dita, que foi aqui colocada, 

permita-me, Sr. Presidente, que em nome do grupo de representantes 

municipais da CDU cumprimente todos os presentes, nomeadamente os 

que pela primeira vez estão presentes nesta casa da democracia, que é de 

facto o maior órgão deliberativo do Poder Local Democrático. Saudava 

também todos os outros eleitos já experimentados nestas andanças e que 

estão aqui para um novo mandato. E fazia votos para que o trabalho 

produzido por todos os eleitos, de todos os quadrantes políticos que aqui 

estão representados, contribua para a resolução dos problemas dos 

trabalhadores, do povo de Faro, e que dignifique esta Assembleia e o 

Poder Local Democrático. 

Em relação à questão colocada, estamos perfeitamente de acordo que se 

altere a ordem de trabalhos, até porque é uma prática que foi discutida 

no anterior mandato, mesmo sem ter havido alteração ao regimento, e 

que se baseia num critério que é, de facto, do número de munícipes 

presentes. Portanto, estamos perfeitamente de acordo que se altere.» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, eu peço 

desculpa, mas não podia deixar passar aqui a intervenção do deputado 

Cristóvão Norte, até porque hoje iniciamos aqui um novo ciclo político 

desta Assembleia Municipal e a bancada do Partido Socialista vai assumir 

uma posição responsável, construtiva, vigilante e disponível para 

defender Faro. Agora, não podemos, de facto, é vir para aqui com dois 

pesos e duas medidas. 
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Durante a última legislatura, o PSD fez vários pedidos para alterar a 

ordem de trabalhos para o público falar, e todas as bancadas o fizeram. 

Agora não podemos aqui dar um passo… isto é uma violência para o 

público que vem aqui expor alguns assuntos de interesse do concelho e 

de interesses pessoais, que não consegue muitas vezes expor na Câmara 

e vem aqui à Assembleia Municipal expor esses determinados assuntos. 

Agora não podemos é arranjar aqui formas de silenciar as pessoas. E eu 

começo a ficar preocupado, quando se tem a maioria e se quer de facto, 

com essa maioria, tornar quase uma prepotência em relação à voz das 

pessoas. E eu não vou falar aqui da decisão do novo regulamento que 

está no Executivo, em que os cidadãos farenses só podem falar uma vez 

por mês numa sessão de Câmara, e com alguns limites. Portanto, isto 

deixa-me muito preocupado e não pode ser assim. A democracia tem 

regras. 

E isto não é virgem, há outras sessões de Assembleias Municipais onde o 

público fala em primeiro lugar. Nós estamos disponíveis, e havendo aqui 

algumas divergências, a Assembleia Municipal é soberana na alteração 

da ordem de trabalhos.  

Tenho dito.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Já 

percebemos que não há consenso sobre esta matéria. A democracia tem 

uma fórmula muito simpática de resolver estas questões. Eu julgo que a 

estabilidade da ordem de trabalhos é um valor, mas não é o único valor 

em si mesmo. Portanto, não havendo mais inscritos, colocaria á votação a 

proposta… 

O senhor membro Cristóvão Norte pede a palavra para que efeito?» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «É uma interpelação à 

Mesa sobre a condução dos trabalhos.    

Sr. Presidente, eu julgo, salvo melhor opinião e aludindo ao princípio que 

o Sr. Presidente teve ocasião de afirmar, que é o princípio da estabilidade 

da ordem de trabalhos, que uma alteração da ordem de trabalhos só pode 

verificar-se na medida em que haja concordância de todas as bancadas. 

E, portanto, a partir do momento em que o PSD exerce o seu direito 

protestativo em sublinhar que entende que essa alteração da ordem de 

trabalhos não tem fundamento, nós obviamente esperamos que o Sr. 
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Presidente tome a correta decisão, observando a lei e o regimento. Muito 

obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Fica terminado este ponto. 

Mantém-se a ordem de trabalhos, uma vez que o PSD não permite que 

haja alteração da ordem de trabalhos. 

Eu quero apenas dizer que fiz parte da última Assembleia Municipal, 

como vereador do Partido Socialista, e várias vezes o público passou para 

o ponto número um. Quero apenas frisar essa questão que aqui foi 

deixada e quero também, de novo, sublinhar que na reunião que a Mesa 

manteve com os representantes dos vários grupos municipais, foi 

unânime quando se falou da alteração ao regimento – não foi consensual, 

foi unânime – que o público deveria passar para o início das sessões. 

Mas a verdade, de facto, é que havendo a oposição de um grupo da 

Assembleia, não se vai alterar a ordem de trabalhos. Portanto, fica 

fechado este assunto.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Se me permite, é para 

reafirmar a nossa posição. 

Aquilo que nós dissemos é o seguinte: nós entendemos que o público 

deve ter oportunidade de intervir em todas as sessões da Assembleia 

Municipal. Ou seja, haverá casos em que, necessariamente, em face do 

volume de trabalho que temos pela frente, a sessão será suspensa e será 

adiada e convocada uma nova sessão da Assembleia Municipal. E 

portanto, nesses casos, eu peço que o Sr. Presidente utilize os seus bons 

ofícios para, nesse momento, colocar a todos os grupos parlamentares a 

possibilidade de nessa altura alterarmos, para não defraudar as 

expectativas daqueles que querem intervir e garantir que em todas as 

sessões asseguramos que os cidadãos têm oportunidade de se exprimir e 

de colocar as questões que entendam pertinentes. Muito obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Penso que todos nós 

percebemos a posição de cada grupo municipal, pelo menos daqueles que 

fizeram questão de intervir sobre este ponto.  

Ao público que aqui está presente, peço que tenha tolerância também e 

paciência e que aguarde pelo décimo primeiro ponto. 
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O membro do Partido Socialista, Sr. Carlos Vargas, pede a palavra para 

que efeito?» 

O membro da AM, Sr. Carlos Vargas (PS) – «Boa noite, cumprimento 

todos os presentes. 

Relativamente a esta questão que acabou de ser aqui discutida, vou 

repetir um pouco aquilo que já foi dito, para dizer que isto sempre foi 

prática aqui nesta Assembleia, sempre que existe muito público e que se 

prevê que tenham questões a colocar à Assembleia. A unanimidade que 

existe para alterar o regimento sobre esta matéria, vem da prática da 

própria Assembleia. E foi a prática que impôs que se alterasse o 

regimento que vai ser alterado. E foi a prática que impôs essa 

unanimidade. 

Portanto, é um bocado violento para as pessoas que vêm aqui, estar a 

exigir que elas estejam aqui até à uma da manhã, e mais violento ainda é 

aquilo que o Dr. Cristóvão Norte disse, que venham noutro dia, caso não 

se esgote a ordem de trabalhos, que passe para outro dia, o que equivale 

a dizer que o público veio hoje e virá também no outro dia, ainda maior é 

a violência. Foi isso que eu entendi. 

Como tal, os deputados da Assembleia dignificam a Assembleia, mas eu 

penso que o público dignifica também muito a Assembleia.» 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Boa noite, Exm.º Sr. 

Presidente da Assembleia, Exm.ª Assembleia; começo por saudar todos os 

presentes, caras e caros colegas da Assembleia e Exm.º Executivo 

representado pelo Sr. Vice-Presidente e Exm.º público presente, fazendo 

votos que a Assembleia que agora está a começar trabalhe para o bem 

comum e o interesse dos munícipes. Eu começo por lamentar que o 

público não tenha podido intervir no início. 

Neste período antes da ordem do dia, eu começo por uma saudação à luta 

dos professores…» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Só um momento por favor, 

o período antes da ordem do dia ainda não começou, estamos só na fase 

prévia. 

Bem não havendo então mais inscrições nesta fase prévia, mantém-se a 

convocatória com a ordem de trabalhos que foi enviada e dou como 
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aberto o período – agora sim – Antes da Ordem do Dia, que tem uma 

duração de sessenta minutos. 

Entraram na Assembleia Municipal várias moções. O representante do 

PPM ainda há pouco confirmou-me que retirou as propostas que tinha 

enviado e portanto, de acordo com a ordem de chegada, a primeira moção 

é do Grupo do PSD. 

Pede a palavra o membro municipal do PSD, Steven Piedade, para que 

efeito?» 

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

Freguesia do Montenegro – «Para uma Declaração Política –  

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Exm.º Público: 

“Em nome do Grupo Municipal do PSD, CDS, MPT e PPM, para assinalar 

esta primeira reunião após o momento de tomada de posse e eleição da 

mesa da Assembleia Municipal, quero sublinhar alguns princípios pelos 

quais nos vamos conduzir nos próximos 4 anos. 

Em primeiro lugar, saudar todos os deputados municipais eleitos, 

desejar-lhes o desempenho de um bom mandato e, em particular, dirigir 

palavras de bom acolhimento a todas as forças políticas que têm agora 

assento nesta Assembleia Municipal. Desta forma, temos uma 

democracia mais plural e espero que estes partidos tragam novas 

perspetivas e enriqueçam o futuro de Faro. Este facto é valioso para o 

concelho, com o PAN, o MPT e o PPM aqui representados.   

Em segundo lugar, transmitir-vos que a nossa postura será de 

conciliação, procurando consensos e articular posições, sem prejuízo do 

total respeito que nos merecerão opções diferentes, as quais 

legitimamente cada um de nós venha a exprimir. 

Dito isto, todos devemos ter em consideração o resultado do ato eleitoral, 

o qual concedeu uma vitória da coligação Faro no Rumo Certo na 

Assembleia e na Câmara Municipal, e faremos por honrar essa confiança 

certos que todos os intervenientes têm obrigação de zelar por Faro, sendo 

que tal só se pode realizar se houver condições de estabilidade, em que os 

principais eixos do programa político sufragado pelos farenses vier a ser 

concretizado. 
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Em terceiro lugar, uma palavra para a Mesa da Assembleia Municipal. 

Uma palavra que será dita hoje e que esperamos que não tenha que ser 

repetida. 

Os farenses votaram maioritariamente na coligação Faro no Rumo Certo e 

no candidato que lhes foi apresentado para liderar a Assembleia 

Municipal Cristóvão Norte. 

Os farenses foram enganados pois quiseram rejeitar o PS e o Presidente 

cessante e hoje temos o PS na Assembleia Municipal. 

Todos nós recordamos, na campanha eleitoral, os cartazes com a figura 

do ex-presidente que o apresentavam como candidato a presidente da 

Assembleia Municipal. E, assim sendo, não podemos deixar de entender 

que essa candidatura só serviu para tentar angariar mais votos e o PS 

nunca teve intenção que o candidato a Presidente viesse mesmo a ser 

Presidente. 

E também foram enganados os Farense porque hoje têm um presidente 

da Assembleia Municipal que nem candidato foi no dia 1 de outubro. 

Ninguém nele votou para isso. Não discutimos a legalidade, discutimos a 

ética. A maioria dos cidadãos não respeita esta situação, em que preside 

quem candidato a presidente, aos olhos dos eleitores nunca chegou a ser. 

Há pouco alguém falava da prática da Assembleia, ora a prática da 

Assembleia Municipal nunca foi ter um Presidente que nunca tivesse sido 

candidato. 

Por isso, por essa mais que enfraquecida legitimidade popular, a mesa da 

Assembleia Municipal tem uma tarefa muito difícil. Uma tarefa para a 

qual estaremos vigilantes, fazendo votos que saiba que a sua 

enfraquecida legitimidade popular obriga os seus membros a um 

cumprimento escrupuloso dos seus deveres de equidistância e 

imparcialidade. 

Oxalá assim venha a suceder. 

De todo o modo, esperamos que os próximos 4 anos possam contar com 

oposição construtiva e viabilizadora do futuro. É isso que os eleitores 

esperam de nós. É isso que, da nossa parte, lhes ofereceremos.” 

Obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado pelas suas 

palavras, nós registamos as palavras de boa vontade. Apenas um 
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comentário: eu fiz exatamente, e os membros da Mesa, o mesmo 

juramento que qualquer outro membro da Assembleia Municipal. Afirmei 

por minha honra que desempenharei com lealdade as funções que me são 

confiadas. E é isso que qualquer um dos três que aqui está fará.» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, obrigado. 

Vamos aqui pôr os pontos nos i’s. 

Os senhores não podem invocar aqui – ponto número um – o “Rumo 

Certo”; o “Rumo Certo” terminou no dia 1 de outubro. Os senhores não 

têm, hoje, legitimidade para usar em atas, em decisões, o título de “Rumo 

Certo”.  

O Partido Socialista não se escondeu, nem o Partido Comunista, nem o 

Bloco de Esquerda, nem o PAN se escondeu, foi a votos diretos. Votos em 

que V. Ex.ªs tiveram 43,95% dos votos dos cidadãos farenses. Este lado, 

aqueles que deram a cara, que lutaram e que assumiram o compromisso 

perante os cidadãos farenses, teve 50,82% dos votos. Teve mais votos do 

que V. Exªs. com a sigla  “Rumo Certo”. Isto é para lhes dizer que não 

podem, não devem, utilizar a partir do dia 1 de outubro, a sigla “Rumo 

Certo”. E o Sr. Deputado Cristóvão Norte sabe muito bem que terminou 

no dia 1 de outubro – basta ver o nº. 4 do artº. 17º da Lei nº. 1/2001, de 

14 de agosto, e eu vou ler o parágrafo quarto da lei: “As coligações para 

fins eleitorais não constituem individualidades distintas dos partidos e 

deixam imediatamente de existir logo que seja tornado público o resultado 

definitivo das eleições…”   

Portanto é para lhes dizer que em relação a uma ata em que foram 

aprovados os impostos, a ata do Executivo de 16/10, em que foram 

aprovadas as taxas, está lá cinco votos Rumo Certo e quatro votos do 

Partido Socialista, isto é ilegal. Mas nós não estamos aqui para travar, eu 

podia pedir a ata e fazer um pedido de esclarecimento para o Tribunal 

Administrativo, porque de facto isto é uma ilegalidade. Os senhores têm 

de colocar lá é: quatro votos do PSD e um do CDS. Não tenham vergonha 

do vosso Partido, tiveram durante a campanha, mas a partir de agora não 

tenham vergonha. Nós estamos aqui para dar a cara! 

Agora uma coisa é certa: podem ter a certeza que não nos vão silenciar, é 

que o objetivo é silenciar a oposição, mas não nos vão silenciar. Isto é um 

combate político, nós estamos aqui na sala da democracia, portanto não 

aceitamos que nos estejam a silenciar. 
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Agora de facto esta intervenção é uma intervenção descabida, não tem 

nenhuma razão de ser. Tenho dito, Sr. Presidente.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Pediu a palavra o membro 

do grupo municipal do PAN, o Sr. João Beles, para que efeito?» 

O membro da AM, Sr. João Beles (PAN) – «Boa noite a todos. 

Eu falo em nome do PAN, sou o número dois porque o número um não 

pode estar presente porque foi pai há poucos dias, mas felizmente a 

minha cara também apareceu por aí, senão iam dizer que eu não tinha 

concorrido à Assembleia… 

Queremos, antes de mais, saudar os presentes e comunicar a nossa 

satisfação em podermos participar nestas reuniões ao serviço do nosso 

concelho.  

Por ser a primeira vez que o PAN tem oportunidade de se fazer 

representar nesta Assembleia, julgamos por bem apresentarmo-nos 

brevemente ao grupo. Eu sou João Beles, como algumas pessoas me 

conhecem, e encontro-me aqui como representante do PAN, devido à 

incontornável impossibilidade do primeiro membro da lista estar 

presente. 

O PAN é a sigla Pessoas Animais e Natureza, tivemos mais de mil e 

duzentos votos para eu estar aqui, portanto queremos dignificar essas mil 

e duzentas pessoas que votaram em nós, sem termos tido grande 

campanha, é sinal que o nosso símbolo já é respeitado. 

PAN é a sigla de Pessoas Animais e Natureza e foi fundada em 2009, com 

o objetivo de dar voz e valores que se encontram em crise na sociedade 

contemporânea. 

O PAN é um surgimento na sociedade e política portuguesa de uma 

postura mental, ética, cultural e civilizacional que se revela necessária a 

uma evolução e, portanto, estamos aqui no sentido de sermos autênticos 

cidadãos, de participarmos e de fugirmos um pouco destas guerrinhas 

políticas, que se têm instalado, tanto aqui como a nível nacional. 

Portanto, bem-vindos a todos e podem contar com o PAN, mas não para 

essas guerrinhas que acabámos agora de assistir. Muito obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu quero 

pedir-lhe que transmita, em nome pessoal e estou certo em nome de 
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todos os membros da Assembleia Municipal – não estou a falar da 

Câmara, mas estou certo que também se associam – os votos de maiores 

felicidades ao Paulo Baptista, à esposa e à família que agora cresceu. 

Pediu a palavra o membro da Assembleia Municipal do Partido Socialista 

Manuela Neto, para que efeito?» 

O membro da AM, Sr.ª Manuela Neto (PS) – «Boa noite a todos os 

presentes, quero fazer uma saudação ao Presidente da Assembleia, à 

restante Mesa, aos Srs. Vereadores, a todos os membros da Assembleia 

Municipal e ao digníssimo público que aqui está presente. 

Em nome do grupo municipal do PS, vou ler a seguinte Recomendação: 

“A bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Faro, 

reunida no dia 17 de novembro de 2017, recomenda ao executivo 

municipal a implementação do Orçamento Participativo e que lhe destine, 

pelo menos, 5% das suas receitas. 

Esta proposta, que vai ser discutida na próxima reunião do executivo, 

defende-se este ‘instrumento de participação direta dos cidadãos na 

gestão municipal, já com provas dadas na sua implementação e com 

sucesso, em inúmeras cidades e países e em diferentes contextos 

políticos, económicos, financeiros e sociais’. 

O orçamento participativo, refere-se, ‘permite um maior envolvimento dos 

cidadãos na vida do Município e na gestão Municipal, aumentando o 

envolvimento comunitário e o aprofundamento da Democracia’. 

Os vereadores socialistas com assento no executivo municipal propõem 

que seja constituído um grupo técnico de trabalho que no prazo de 60 

das apresente proposta que viabilize a implementação do Orçamento 

Participativo Faro, com início no ano 2018, com vista à inscrição das 

propostas mais votadas no Orçamento Municipal do ano 2019. 

Faro, 17 de novembro de 2017.”  

Tenho dito.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu vou interpretar essa 

proposta como uma declaração política, porque nós estamos no período 

das declarações políticas. Começamos agora um novo mandato, portanto, 

volto a reafirmar, tolerância e boa vontade para todos. 

Tem a palavra o membro do MPT, Manuel Mestre.»   
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O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Quero em primeiro lugar 

cumprimentar todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados Municipais e 

digníssimo público. 

O MPT veio para esta Assembleia Municipal para trabalhar com todas as 

forças políticas aqui representas e nunca irá pôr de parte qualquer 

medida ou proposta que seja relevante para o concelho de Faro e para os 

farenses. 

O MPT veio também para este mandato com uma agenda própria em 

consonância com os compromissos assumidos no âmbito da coligação. 

Aceitámos este desafio com objetivos claros de melhorar a acessibilidade 

do nosso concelho para pessoas com mobilidade condicionada; lutar por 

infraestruturas dignas para a prática desportiva; o aproveitamento dos 

nossos recursos naturais, virando a cidade cada vez mais para o mar; a 

sustentabilidade do nosso turismo; a ação social, principalmente com a  

terceira idade, e a educação, com fortes preocupações com o pré-escolar. 

Nesse sentido, e com humildade, apelamos a todos os deputados, ao 

executivo camarário e a todos em geral, que nos ajudem nesta tarefa 

gigantesca, que é elevar a nossa cidade a ser cada vez mais capital e um 

exemplo para quem vive e para quem nos visita. Disse.» 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Vou então fazer a minha 

declaração política neste período de Antes da Ordem do Dia e referir-me à 

luta dos professores e portanto fazer uma saudação a essa luta. Os 

professores mostraram que só com luta se consegue ver os direitos 

respeitados. 

Para aqueles que acham que os professores são um dos setores 

privilegiados da função pública, por terem um forte poder reivindicativo, 

dou nota de que o problema não está na capacidade de reivindicação 

deste ou daquele setor, mas na falta de capacidade dos outros setores, 

nomeadamente o setor privado, onde os trabalhadores estão muitas vezes 

impedidos de exercer os seus direitos e estão amarrados a códigos de 

conduta que desejaríamos definitivamente arredados no Portugal de 

Abril. 

Uma saudação também ao Conselho Superior de Magistratura, pelo 

processo de averiguações ao Juiz Neto de Moura (mais conhecido pelo 

Juiz da moca de pregos para as mulheres). Chegou ao fim o processo de 
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averiguações e agora esse Conselho vai decidir sobre se instala ou não 

um inquérito disciplinar, portanto falta ainda saber a conclusão. Uma 

conclusão é que o alarme social, as vigílias, são imprescindíveis para 

evitar as ações nefastas por parte de quem representa um verdadeiro 

atraso civilizacional. Tenho dito.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Pediu a palava o membro 

do Grupo municipal do PSD Nuno Esteves, para que efeito?» 

O membro da AM, Sr. Nuno Esteves (PSD) – «É para um pedido de 

esclarecimento. 

Sr. Presidente, em seu nome cumprimento todos os presentes.  

Eu estive a ouvir com atenção a intervenção em relação ao orçamento 

participativo, e já para esclarecer e para sabermos realmente qual o 

montante que está em causa – porque 5% do orçamento parece ser assim 

uma coisa insignificante – gostaria de perguntar à Srª Deputada, qual é o 

valor real em euros desse valor de 5%.» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Neste momento não há 

resposta, porque não tenho conhecimento ainda do orçamento, isto é 

apenas uma proposta, é uma recomendação.  

Já agora eu vou dizer o seguinte: o PSD há quatro anos propôs aqui, 

nesta Assembleia Municipal, o orçamento participativo e nós votámos a 

favor. E onde é que está o orçamento participativo? Zero! 

Já agora quero dizer que o investimento é 5% do capital. Mas quer que eu 

lhe diga mais? Eu não posso dizer mais porque não sei os valores. Isto é 

uma rasteira política, mas daqui não leva nada.» 

O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas (CDU) – «Sr. Presidente, é 

também um pedido de esclarecimento: costuma acontecer, e penso que é 

regimental, que as moções entrem em primeiro lugar e não é isso que 

está a acontecer. E além disso também já há propostas de recomendação 

que eu penso também que têm que ser propostas noutra altura.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «A proposta de 

recomendação foi transformada numa declaração política, foi assim que 

eu a interpretei.» 
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O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «É uma interpelação à 

Mesa sobre a condução dos trabalhos.  

É para partilhar a intervenção do  O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas, 

uma vez que, do regimento e da prática da Assembleia, sempre foi de que 

se começaria sempre pelas moções, portanto quero sublinhar. E quero 

também dizer que, no pressuposto que se retome essa lógica passando às 

moções, quero declarar ao Sr. Presidente que, como é sabido, sou 

membro do Governo, algumas das moções dirigem-se em relação a 

atribuições e competências do Governo e portanto irei ausentar-me, 

porque considero-me impedido de participar nessas moções, sejam a 

favor ou contra o Governo. Portanto, queria deixar essa declaração: 

quando se começar a discussão da moção eu ausentar-me-ei desta 

bancada. Obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu julgo que vamos entrar 

no período da discussão das moções. A primeira moção, por ordem de 

entrada, é uma moção que é subscrita pelos grupos municipais 

PPD/PSD, CDS-PP, MPT e PPM e, portanto, dava a palavra ao proponente 

da moção. Tem a palavra o Sr. Steven Piedade.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Sr. Presidente, obrigado. Vou ler então a 

moção. 

“MOÇÃO 

Pela devolução ao direito ao estacionamento dos residentes da Freguesia 

de Montenegro. 

A ANA Aeroportos tem, ao longo dos anos, desconsiderado a importância 

de criar condições para que o espaço envolvente ao Aeroporto 

Internacional de Faro seja fruído pelos cidadãos da melhor forma 

possível. Tal tem expressão, entre outras matérias, no estacionamento 

abusivo que se verifica na área contígua ao Aeroporto e que, em larga 

medida, resulta das opções que esta empresa toma a respeito das bolsas 

de estacionamento para os seus trabalhadores, fixando preços muito 

elevados, os quais desencorajam a utilização desses parques. Em 

resultado dessa política errada, os cidadãos do Montenegro têm sido 

muito prejudicados, não sendo, também, a imagem da zona a mais 

adequada e suscitar óbvias questões de segurança. Por outro lado, a 
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omissão legislativa a respeito das empresas de transferes afigura-se um 

ponto que contribui para a situação. 

Um aeroporto, com a dimensão regional que tem, não deverá estar 

alheado da sua envolvente, podendo dar uma imagem pouco digna a 

quem nos visita e com reflexos até nos objetivos de acolhimento que o 

próprio aeroporto preconiza. 

A Junta de Freguesia de Montenegro (JF), através do seu Presidente, tem 

sido um agente empenhado na procura de soluções para esta questão, 

manifestando publicamente a sua rejeição sobre esta situação gritante de 

prejuízo e detrimento da qualidade de vida dos residentes da freguesia, 

relativamente ao estacionamento abusivo que, diariamente, acontece no 

território contígua às instalações aeroportuárias. 

É uma situação insustentável que provoca sérios transtornos a quem 

reside e trabalha em Montenegro. O facto de os locais de estacionamento 

do aeroporto serem taxados, leva a que os condutores particulares, 

trabalhadores e viajantes do aeroporto, estacionem, anarquicamente, em 

todo o “buraco” disponível. Esta situação, representa um sério ato de 

desrespeito e infração ao código da estrada e à ordem pública. 

Urge, para além do reforço do policiamento no território, um reforço de 

meios das entidades fiscalizadoras, assunto já exposto pela Junta de 

Freguesia ao Ministério da Administração Interna (MAI), em abril 

passado, estando até ao momento, órfão de uma resposta passados sete 

meses. 

Tendo sida também interpelada, sobre esta matéria, a Secretária de 

Estado do Turismo, aquando da inauguração do novo terminal do 

Aeroporto, mas também informada da necessidade de legislação para a 

atividade dos transferes, particularmente à não obrigatoriedade de 

possuírem um parque próprio para aparcarem a sua frota quando não ao 

serviço. 

A pressão do estacionamento anárquico sobre o espaço público faz 

perigar a qualidade de vida dos residentes, e isso implicará também 

necessariamente um envolvimento também do município, tanto pelo 

ordenamento do território, como pela definição de espaços que 

prevaleçam as viaturas autorizadas, como eventualmente a concessão de 

estacionamento de duração limitada em áreas mais próximas do 

aeroporto, ou até a criação de infraestruturas viárias adequadas. 



Ata nº. 02                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   21 

17/11/2017                                                                                                                                             

 

 

Os Grupos Municipais do PPD-PSD; CDS-PP, MPT e PPM, propõem à 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em 17 de novembro de 2017 que, 

delibere: 

1. Censurar a postura da ANA Aeroportos neta matéria, 

recomendando uma posição mais aberta e disponível para a 

resolução deste problema. 

2. Recomendar à Câmara Municipal de Faro que inicie conversações, 

em parceria com a Junta de Freguesia de Montenegro, junto da 

Direção do Aeroporto de Faro e com o Governo, estudando, ela 

própria, a viabilidade de medidas que possam atenuar o problema, 

tais como demarcação de lugar para residentes, ou outras. 

3. Manifestar à Guarda Nacional Republicana a necessidade de 

reforçar a fiscalização do estacionamento abusivo (de não 

residentes) existente junto do Aeroporto de Faro. 

4. Manifestar junto do MAI da necessidade de regulamentar, legislar a 

atividade das empresas de transferes, particularmente naquilo que 

corresponde à inexistência de legislação que regulamente estas a 

possuírem parques próprios para estacionarem as viaturas quando 

não ao serviço. 

5. Enviar esta moção ao Governo, ao Ministro da Administração 

Interna, aos Grupos Parlamentares, ao Presidente da Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, à Comissão e Desenvolvimento Regional 

do Algarve e aos Órgãos da Comunicação Social. 

Faro, 17 de novembro de 2017.”» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Está 

aberta então a discussão desta moção. Pediu a palavra o membro do 

Grupo Municipal do PAN, Sr. João Beles.» 

O membro da AM, Sr. João Beles (PAN) – «Sr. Presidente, Srs. Membros 

desta Assembleia. 

Eu sou morador no Montenegro e fiz parte da Assembleia da Junta de 

Freguesia do Montenegro até há poucos dias. Sei do que se trata, mas 

com muita admiração minha, não percebo porque é que este assunto veio 

aqui, quando há dois mandatos a Junta de Freguesia era maioria do 

PSD, a Câmara é do PSD e agora vem um membro desta Assembleia, que 
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por acaso é Presidente da Junta de Freguesia, levantar este problema 

aqui. Porque é que já não houve reuniões… e inclusive já houve um 

tempo em que era o Governo PSD, a Câmara PSD, a Assembleia PSD, era 

tudo PSD. E agora há uma preocupação tamanha em se resolver este 

assunto.  

Este assunto podia ter sido discutido na Junta de Freguesia do 

Montenegro; falou-se, falou-se, falou-se, o Sr. Presidente “rabiava” muitas 

vezes (é o termo próprio), mas nunca propriamente isto teve corpo para 

andar. Inclusive em relação à Comissão de Trânsito que está na Câmara 

Municipal, nunca isto se despoletou, porque é que agora é que é 

despoletado? Não percebo! E eu sempre disse, enquanto fui membro da 

Junta de Freguesia, que nós devíamos ter um relacionamento muito 

cordial com a Direção da ANA, assim como da Universidade, e isto nunca 

se concretizou ao longo de oito anos que eu estive lá. 

Agora, numa moção, criticarmos a Direção da ANA, que era pública e 

agora passou a privada, e no conteúdo que foi lido pelo Sr. Steven 

Piedade, a primeira coisa logo é criticar a ANA e depois a seguir é que 

vem contactar com este e com aquele… Eu discordo completamente da 

maneira como este assunto é posto e portanto nós votaremos contra. 

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Srª. Catarina Marques (CDU) – «Muito obrigada, Sr. 

Presidente, boa noite a todos os presentes. 

Relativamente a este assunto, eu além de ser moradora do Montenegro, 

também estou representada na Assembleia de Freguesia e este é, de 

facto, um problema grave da freguesia, a questão do estacionamento, e 

nos últimos anos colocou-se uma situação caótica dentro da freguesia. 

Portanto, no seu global, nós vemos esta situação de uma forma 

preocupante, porque de facto a situação assim o exige. 

Mas há aqui alguns considerandos que se têm de fazer, relativamente a 

esta moção. Porque a ANA Aeroportos era uma empresa que estava na 

esfera do Estado; na altura do Governo PSD/CDS foi privatizada, com 

esta privatização houve um aumento das avenças anuais dos parques de 

estacionamento dos transferes em 145%, portanto isto foi um ataque 

brutal às micro, pequenas e médias empresas que operam no Aeroporto 

de Faro. Portanto, os transferes muitas vezes e os carros de rent-a-car, 

etc., inundam a freguesia, porque fazem parte de pequenas empresas que 
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não têm no seu volume de negócios a possibilidade de pagar os 

estacionamentos dentro do Aeroporto, porque, como eu disse e volto a 

repetir, desde que a ANA foi privatizada as avenças anuais aumentaram 

em 145%. 

Portanto, a raiz do problema é esta e nós não podemos fugir a isto. O PCP 

apresentou várias iniciativas parlamentares, ao nível da Assembleia da 

República, que iam contra o processo de privatização da ANA. Na altura 

alertámos para que caso fosse consumado o processo de privatização da 

ANA Aeroportos de Portugal, a atuação desta empresa estaria vinculada 

aos interesses dos grupos económicos que intervêm no setor do transporte 

aéreo, com declaro desprezo e até tentativa de anulação de um conjunto de 

micro, pequenas e médias empresas que dependem diretamente do setor e 

é isso que está a acontecer. E na altura o PSD foi favorável à privatização. 

Nós, inclusivamente, os eleitos da CDU, apresentámos moções nesta 

Assembleia Municipal, apresentámos moções na Assembleia de Freguesia 

do Montenegro, fizemos reuniões, em novembro de 2015, com cerca de 

trinta empresários do setor dos transfers, onde eles relatavam a grande 

dificuldade em pagarem as avenças anuais. Portanto, esta moção surge 

agora e, de facto, já aqui foi dito que o Governo era PSD/CDS, a Câmara 

era PSD, a Junta de Freguesia era PSD, tinham os instrumentos, as 

ferramentas, para terem resolvido logo este problema e não o resolveram. 

E agora temos o caos instalado. 

E outra coisa, dizer também que a solução para este problema está na 

ANA, não está nem na fiscalização, nem em multar as pessoas no 

Montenegro, como andou a GNR no Montenegro, porque o Sr. Presidente 

de Junta os chamou à freguesia e multaram uma série de pessoas, 

inclusivamente na minha rua, pessoas que moram no Montenegro que 

não têm culpa de os carros de transfers e das rent-a-car estarem lá à sua 

porta, e foram multadas. E mais: eu só espero que esta moção não venha 

no sentido de se abrir caminho ao estacionamento pago na freguesia, 

porque é isso que eu também acho que já se está aqui a cozinhar. 

Esperemos que não! 

De qualquer maneira, nós, apesar de reconhecermos o problema que está 

instaurado na freguesia, não somos a favor de alguns considerandos ou 

de algumas deliberações que o PSD propõe nesta moção, e então a CDU 

iria propor ao Grupo Municipal do PSD/CDS/MPT/PPM para se poder 
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fazer a votação da moção por pontos, porque caso contrário não podemos 

votar favoravelmente esta moção. Muito obrigada.»   

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, eu, de facto, 

fico surpreendido com esta moção, é uma surpresa. Mas eu também 

compreendo, o Sr. Presidente da Junta entrou agora, vai iniciar o seu 

primeiro mandato e então vem aqui com uma preocupação, como não 

resolveu nos últimos oito anos… De facto é surpreendente! E agora vem 

pedir aqui à Assembleia Municipal da sua incapacidade de resolver este 

assunto. 

Também compreendo que esta Câmara, que tomou agora posse, é uma 

Câmara que vai iniciar um mandato totalmente diferente daquele que 

teve nos últimos quatro anos… 

Ó Sr. Presidente, vamos lá ver se a gente se entende. De facto, o que se 

está a passar no Montenegro é vergonhoso e eu respeito os fregueses do 

Montenegro, mas o senhor tem mostrado uma incapacidade muito grande 

para resolver este assunto.  

E eu queria fazer aqui uma pergunta à Câmara, na pessoa do Sr. 

Vereador Paulo Santos: se já reuniu formalmente com a GNR e qual foi o 

resultado dessas reuniões?  

Queria perguntar se já reuniu, quer a Junta, quer a Câmara com a ANA? 

Porque V. Exªs. estão a empurrar a culpa para o Governo e a assobiar 

para o lado, porque não resolvem o problema dos cidadãos do 

Montenegro. Esta é que é a verdade. 

Já falámos aqui em relação à privatização da ANA. De facto, vocês 

entregaram à Vinci, que é a empresa que gere os aeroportos, ao preço da 

“uva-mijona” e no caderno de encargos que o Governo de então aprovou, 

estava tudo previsto, nunca ninguém contestou aquilo que V. Exªs. 

assumiram no negócio com a Vinci. 

Nós estamos solidários, até estávamos aqui na indecisão de votar a favor 

da vossa proposta, porque há que arranjar meios e caminhos para 

resolver aquele problema do Montenegro, que é muito grave e é preciso 

resolver. Mas se for necessário a ajuda da Assembleia Municipal por 

incapacidade da Junta e por incapacidade da Câmara, muito bem têm o 

nosso voto.» 
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O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Eu sou morador na 

freguesia do Montenegro, fiz parte da Assembleia de Freguesia durante 

doze anos e sei do que é que se trata. 

O trazer este assunto aqui à Assembleia Municipal é um ato do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia, não de incapacidade mas sim de, de 

uma forma humilde, pedir ajuda a esta Câmara para resolver um 

problema que se arrasta há imenso tempo. 

O que se passa é que realmente foram feitas várias tentativas de 

resolução e não chegaram a bom caminho. Neste sentido, foi trazida esta 

moção a esta Câmara, para haver uma ajuda da parte de todos para 

resolver aquele problema do Montenegro. O Montenegro não é só os 

transfers, não é só os Táxis T, é também todo o estacionamento que é 

posto em causa para as pessoas que lá habitam. E ainda outra situação, 

mas aí cabe aos privados, que é a Bomba da CEPSA, Supermercado Pingo 

Doce, tudo cheio de carros, onde as pessoas que vão fazer compras nem 

sequer têm lugar para estacionar. 

A ANA Aeroportos tem terrenos privados que podia pôr, por exemplo, ao 

serviço dos trabalhadores do aeroporto e nem isso é feito. Portanto, na 

parte da ANA há uma forma de resolver a situação, mas não tem havido 

boa vontade para o fazer. 

Acho que mandar as culpas para cima do Sr. Presidente da Junta na 

tentativa de resolução deste problema, será uma culpa demasiado alta 

para todas as tentativas que foram feitas até à data para isso acontecer. 

Obrigado.» 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Este é um problema que 

nos toca particularmente. No Bloco de Esquerda nós temos uma grande 

preocupação com a questão da pressão automóvel, com a questão das 

acessibilidades e da mobilidade. Portanto, é uma moção que a mim me 

toca nesse aspeto. 

Agora, de facto, como aqui já foi dito, a ANA é que tem que arranjar 

soluções para os seus trabalhadores, para os utentes e para os 

passageiros. As próprias rent-a-car também têm que arranjar soluções. E 

a última coisa a fazer, e que é uma questão que também está colocada na 

moção, é andar na caça à multa e colocar a GNR a fiscalizar. Tem de se 

criar condições e depois, evidentemente, havendo condições e havendo 

quem prevarique, obviamente que tem que ser essa a solução. 
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O Bloco de Esquerda nesta questão, uma vez que é um assunto que, 

como disse, nos toca particularmente e de facto é caótica a situação do 

Montenegro, nós vamos abster-nos nesta moção; ainda com um reparo, 

que é o preâmbulo autoelogioso por parte da Junta, que tem estado já há 

não sei quantos anos a comandar os destinos e não sei se terá feito tudo 

o que estaria ao seu alcance.» 

O membro da AM, Sr. Carlos Vargas (PS) – «Esta moção reflete um 

problema que é um problema que todos conhecemos e o Partido 

Socialista conhece particularmente este problema do Montenegro, até 

porque na nossa candidatura à Freguesia do Montenegro, uma das 

principais bandeiras da nossa candidatura era esta questão. E 

começámos a levantar esta questão em abril, quando o nosso candidato 

começou a fazer campanha no Montenegro. 

Mas os subscritores desta moção apresentam uma questão que é 

importante resolver, penso que é do consenso de todos, mas depois 

apresentam uma argumentação que nos divide. Argumenta, dividindo. 

Por exemplo, diz aqui que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do 

Montenegro é órfão, há sete meses, do Ministério da Administração 

Interna, sobre a fiscalização e o policiamento. Mas também podia colocar 

aqui um parágrafo que a população do Montenegro é órfã do Sr. 

Presidente da Junta e do Sr. Presidente da Câmara há noventa e seis 

meses. Porque noventa e seis meses é o total dos dois mandatos que os 

senhores têm. E os senhores só nos últimos sete meses é que acordaram 

para este problema. Quer dizer, repito tudo aquilo que disse o Sr. Carlos 

Alberto, dá ideia que os senhores apareceram agora aqui, “caíram do céu 

por não ter unhas”, não estavam cá e só agora é que tomaram contacto 

com esta realidade. Esta realidade é do vosso conhecimento há oito anos! 

Há noventa e seis meses! Nada fizeram, ou se fizeram não souberam 

fazer. Obrigado.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Vou fazer aqui alguns esclarecimentos.  

De certa forma focalizo-me muito na freguesia, mas sobre a privatização 

do aeroporto, era algo que estava no memorando da Troika. Se bem me 

recordo e se a memória não me atraiçoa, quem é que assinou o 

memorando da Troika? 
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E falando sobre incapacidades, e se calhar também porque a idade já não 

é a de outros tempos, esta Assembleia Municipal aprovou o regulamento 

de estacionamento para os residentes de Vale das Almas. Ou não se 

recordam disso? Eu recordo-me e está implementado no território e 

melhorou muito a qualidade de vida daqueles residentes. Por diversas 

vezes já reuni e indiquei a solução que a ANA poderia abraçar. A ANA tem 

terrenos dela, onde podia promover o estacionamento para os 

trabalhadores do aeroporto e não o faz. A resposta dos dois diretores é 

que temos estacionamento low cost, cinco euros por dia. Um funcionário 

que ganhe o ordenado mínimo não tem possibilidade de pagar cem euros 

por mês de estacionamento. 

E antigamente o aeroporto tinha quatro milhões de passageiros e neste 

momento tem oito milhões de passageiros. E o problema sempre existiu, 

Srs. Deputados! O problema sempre existiu no Montenegro! Há que olhar 

para trás e ver, não tapemos o sol com a peneira. Obrigado.» 

O membro da AM, Sr. Vítor Cantinho (PPM) – «Muito obrigado, Sr. 

Pesidente, Srs. Membros, público. 

Eu queria dizer que eu não sou propriamente iniciado nestas andanças, 

já cá estive nesta casa e propus a conveniência da utilização de uma 

figura urbanística que são os Planos de Pormenor. Mas antes queria fazer 

esta declaração: 

Unidos pelo Partido Popular Monárquico, um referencial histórico da 

democracia portuguesa e por via da Coligação Faro no Rumo Certo, 

declara que esta Assembleia deve respeitar os farenses e o Algarve, para 

irmos trabalhar pela positiva, manifestando a discordância quando fizer 

sentido. 

No caso do aeroporto, eu preconizo também para este espaço um Plano 

de Pormenor, urgente. Primeiro, é a questão do estacionamento, está 

visto, estudado e detetado há muitos anos e vai-se agravar, vamos a 

caminho dos dez milhões rapidamente, não tenho dúvidas; é também a 

rotunda de entrada do aeroporto, é um caso que tem de ser visto também 

em pormenor, portanto não se faz duas inserções lado a lado, senão cria-

se uma fila de espera de automóveis, no verão, até à ponte da ilha, que 

são três quilómetros ou dois quilómetros e meio. Portanto já acontece 

isto, em função desta afluência do aeroporto é normal, que se junta com 
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a saída da ilha. As questões de segurança, também temos que pensar 

nisso. 

E também falar aquilo que eu já aventei, que é uma pista cruzada de 

aviação. Portanto, Faro tem que ter uma pista cruzada como tem, por 

exemplo, Sevilha. 

Portanto, todo este conjunto de situações urbanísticas, têm de ser 

resolvidas só com uma figura urbanística que é o Plano de Pormenor, 

abrangendo esta área, criando mais estacionamento exterior, se calhar, 

ao terreno que foi concessionado, adquirido não sei se pelo aeroporto, e 

alargar também o estacionamento exterior ao aeroporto.  

Muito obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais 

inscritos, eu perguntava ao grupo municipal do PPD/PSD se votamos a 

proposta no conjunto ou se em separado.» 

O membro da AM, Sr.ª Catarina Marques (CDU) – «A nossa sugestão foi 

que se votasse ponto por ponto. A sugestão do deputado Cristóvão Norte 

foi que votássemos no conjunto dos pontos, que iríamos votar a favor ou 

contra. Mas eu pensei que depois, a nível das outras forças políticas, se 

calhar também não é fácil.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Se ninguém se importar, 

vamos votar ponto a ponto.» 

 

Seguidamente passou-se à votação da referida moção, ponto por ponto. 

VOTAÇÃO 

Ponto n.º 01 

Votos Contra – 01 (PAN) 

Votos a Favor – 29 (11PS; 03CDU; 01BE; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções – 00 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto n.º 01 foi aprovado por 

maioria. 

Ponto n.º 02 
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Votos Contra – 00 

Votos a Favor – 30 

Abstenções – 00 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto n.º 02 foi aprovado por 

unanimidade. 

Ponto n.º 03 

Votos Contra – 15 (11PS; 03CDU; 01PAN) 

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

Abstenções – 01 (BE) 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto n.º 03 foi rejeitado.  

Ponto n.º 04 

Votos Contra – 14 (11PS; 03CDU) 

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

Abstenções – 00 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto n.º 04 foi aprovado por 

maioria.  

Ponto n.º 05 

Votos Contra – 00 

Votos a Favor – 30 

Abstenções – 00 

Face ao resultado obtido na votação, o ponto n.º 05 foi aprovado por 

unanimidade. 

 O membro da AM, Sr. João Beles (PAN) – Declaração de voto – «O PAN 

votou contra o primeiro aspeto porque considero que é muito negativo 

apresentar uma proposta criticando logo a ANA. 

Votei a favor em relação a transmitir ao Ministério da Administração 

Interna, porque pessoalmente não sei se há legislação nesse sentido ou 

não. 

E também no aspeto de chamar a GNR para multar, quem acaba por 

“comer” são os moradores de lá. Porque consta à boca cheia que há 
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GNR’s – e isto eu digo aqui porque consta à boca cheia – que estão feitos 

com algumas empresas de transfers. E eu quero transmitir aos Srs. 

Deputados que se averiguem estas situações, que a ser verdade são 

muito graves. Os Srs. Deputados que estão aqui que tomem em devida 

conta isto que eu acabo de dizer. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Sr.ª Catarina Marques (CDU) – Declaração de voto – 

«A CDU votou contra o ponto n.º 3 “Manifestar à Guarda Nacional 

Republicana a necessidade de reforçar fiscalização do estacionamento 

abusivo”, porque achamos que não é por via de multas que se previne 

este problema. Ou seja, este problema pode ser prevenido de forma a não 

haver a necessidade de recorrer a multas para os condutores que 

estacionem. 

E relativamente ao ponto n.º 4, dizer que já existe legislação que 

regulamenta a atividade dos transfers, inclusivamente o PCP até fez 

parte, ou ajudou na formação da associação dos empresários de transfers 

e portanto por essa via também tivemos conhecimento da legislação que 

já existe, e porque não concordamos que sejam as empresas a criarem 

espaços para as suas viaturas, nomeadamente no que diz respeito a 

micro e pequenas empresas, que não têm condições financeiras para o 

fazer. Disse. 

Muito obrigado.»     

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Não 

havendo mais declarações de voto, passávamos à segunda moção. 

Eu quero apenas informar os membros da Assembleia que nós já vamos 

muito para lá dos sessenta minutos do período de Antes da Ordem do 

Dia. Esta moção levou vinte e cinco minutos e temos mais duas moções. 

Esta moção entrou na Mesa no dia 16 de novembro às 12:25h, a segunda 

moção entrou na Mesa no dia 16 de novembro às 14:10h. E é a moção 

com o título “Algarve sem Investimento Público em 2018”. 

Eu já agora esclareço que a moção da CDU entrou na Mesa no dia 16 de 

novembro às 14:34h. 

Tem a palavra o Grupo Municipal do PSD, para apresentar a moção 

“Algarve sem investimento público em 2018”. 
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O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Muito obrigado Sr. 

Presidente.  

Esta moção, subscrita pelos membros dos grupos municipais do Partido 

Social Democrata do CDS, do MPT e do PPM, versa sobre o Orçamento de 

Estado. E a razão pela qual trazemos esta moção e entendemos que é 

relevante que a Assembleia Municipal se pronuncie sobre ela, é que, no 

passado dia 15 de outubro, foi apresentado pelo Governo o Orçamento de 

Estado, que foi aprovado na generalidade. E a proposta de Orçamento de 

Estado, em relação ao Algarve, assume um conjunto de opções que são 

muito preocupantes. 

Desde logo, ao contrário do que se verificou no ano passado, desta feita o 

Governo vai aumentar o investimento público, ou pelo menos assim o 

propõe. Em 2016, e em 2017, tivemos escasso investimento público a 

nível nacional; em particular em 2016 tivemos o registo mais baixo de 

investimento público, desde que há estatísticas a esse respeito, ou seja 

desde 1953 e claramente em democracia, não obstante as reservas que 

mereceu o Governo anterior numa situação de inexistência financeira, a 

verdade insofismável é que aquilo que se tem vindo a verificar é uma 

degradação do investimento público ao longo dos últimos dois anos. 

Desta feita, o Governo, e bem, assume que o investimento público é 

preponderante para criar riqueza. Ora, aquilo que se verifica é que o 

Governo inscreve no Orçamento de Estado cerca de três mil milhões de 

euros. Três mil milhões de euros a mais por comparação ao ano anterior. 

Nenhum de nós sabe o que é que o Governo executará ou não, mas uma 

coisa todos nós sabemos – é que, consultando o Orçamento de Estado, 

aquilo que nós verificamos é absolutamente claro: 

Número um – não está previsto o Hospital Central do Algarve. Estão 

previstos quatro novos hospitais em Portugal. Em 2006, foi feito um 

estudo técnico, encomendado e bem por um Governo do Partido, 

Socialista e que depois foi vertido em despacho, no qual se assumiam as 

prioridades da nova geração dos hospitais em Portugal. Nessa 

circunstância, o Hospital Central do Algarve, por razões várias, desde a 

acessibilidade, à qualidade da oferta assistencial, à evolução demográfica, 

enfim, um conjunto de aspetos nucleares para a região, foi considerado a 

segunda prioridade a nível nacional.  



Ata nº. 02                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   32 

17/11/2017                                                                                                                                             

 

 

Ora, a primeira pedra foi lançada nuns momentos algo caricatos (em 

2008 alguns de nós tiveram oportunidade em mais do que uma ocasião 

de presenciar o lançamento da primeira pedra), mas em 2009, por força 

de vicissitudes várias, sobretudo de natureza financeira, o que se veio a 

verificar é que essa obra foi suspensa. 

Depois já todos sabemos a história: durante quatro anos não se fez 

nenhum hospital, nem o Hospital do Algarve, de resto, nem nenhum 

outro, e agora o Governo pretende lançar quatro novos hospitais e decidiu 

inscrevê-los no Orçamento de Estado. 

Ora o que é que se verifica? O Algarve, que tinha ficado em segundo lugar 

nesse despacho que vigorou até agora, não está inscrito no Orçamento de 

Estado. Quais é que estão inscritos no Orçamento de Estado? Está 

Lisboa, Hospital de todos os Santos que ficou em primeiro lugar no 

estudo, muito bem; está o Hospital do Seixal que ficou em terceiro lugar 

no estudo, muito bem; está o Hospital de Évora que ficou em quarto lugar 

no estudo, muito bem. E ainda está o Hospital de Sintra que nem 

estudado foi e portanto não foi objeto dessa Portaria.  

Ora, o que é que se verifica? Que o Governo vai investir mais de mil 

milhões de euros na saúde em Portugal e o único hospital que estava 

inscrito como uma prioridade a nível nacional e que não vai ser realidade 

é o Hospital Central do Algarve. Sobretudo quando, ao longo dos últimos 

dez anos, se verifica e todos o reconhecemos e sobretudo os Partidos da 

oposição, entre 2011 e 2015, assinalaram muitas vezes o decréscimo da 

qualidade de saúde nos Serviços do Algarve e aquilo que se verificou é 

que estamos num discurso absolutamente antagónico, com a assunção 

de que o Algarve carece de uma infraestrutura hospitalar para assegurar 

a sua feição universitária, para garantir melhor oferta assistencial, para 

fixar médicos, já que temos o menor número de médicos por habitante 

em Portugal. Enfim, temos a pior saúde no país.  

E hoje, quando se decide investir mil milhões de euros e construir quatro 

novos hospitais em Portugal, eis que aquele Governo que dizia que iria 

dedicar a máxima atenção ao Hospital Central do Algarve o deixou na 

gaveta e renegou o interesse do Algarve e dos Algarvios. 

Portanto aquilo que solicitamos a esta Assembleia Municipal é que tome 

como sua esta causa, porque esta é uma causa transversal, já uma 

matéria que se arrasta desde 2001, se bem se recordam. E julgo que nós, 
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enquanto farenses e algarvios, temos uma obrigação indeclinável de 

mostrar o nosso descontentamento em relação a isto. 

Dois – a eletrificação e o investimento na ferrovia. Até 2020 o Governo 

anunciou que vai investir mais de dois mil milhões de euros na ferrovia. 

Muito bem! Não tenho nada a opor em relação a essa opção. Mas o que é 

que se verifica? Verifica-se que as duas opções fundamentais em relação 

ao Algarve não estão previstas. Uma das opções era a eletrificação do 

restante da Linha do Algarve, designadamente entre Faro e Vila Real de 

Santo António, e do outro lado, Tunes a Lagos, e por outro lado a ligação 

ferroviária. Aliás, está aqui o candidato e hoje Vereador do Partido 

Socialista, António Eusébio, também Deputado, que assistiu a isto de 

camarote na Assembleia da República e que, se bem me recordo, ainda 

nas últimas eleições autárquicas perorou a favor desta matéria. Ora 

estamos no Orçamento de 2018 e aquilo que verificamos, sobretudo num 

quadro em que não há redução no preço das portagens, em que não se 

verificam alternativas rodoviárias que sejam sustentáveis na região e em 

que temos um acréscimo substancial até aos oito milhões de passageiros 

no Aeroporto de Faro, que não temos uma alternativa sólida, credível, que 

lance o Algarve para outro patamar e que garanta a sustentabilidade da 

Linha. 

Há aqui Partidos que têm demonstrado as suas opções em relação a isso, 

recordo-me a esse respeito do PCP, que é uma força política que, de 

forma muito estruturada e coerente, tem manifestado sempre muitas 

reservas à forma como estes processos têm sido tratados e, em particular, 

à qualidade do equipamento ferroviário que está ao nosso dispor, que é o 

pior do país e do Algarve. Não é de hoje, nem do anterior Governo, tem 

sido algo que é manifestamente crónico e que nós, enquanto algarvios, 

temos de reconhecer, mas aquilo que se verifica é que quando há 

investimento público o Algarve fica na cauda, não fica à frente. E 

portanto essa é uma opção indesejável, insatisfatória, manifestamente 

violadora dos compromissos eleitorais do Governo em relação ao Algarve. 

E terceiro, não último, a questão da requalificação da 125. A 

requalificação da 125, entre Olhão e Vila Real de Santo António, estava 

por concluir. O Governo anunciou que o faria em breve, aliás tivemos, por 

exemplo, no dia 24 de maio de 2016, o Ministro do Planeamento e 

Infraestruturas, Pedro Marques, a fazer uma cerimónia em Faro, na 

Estrada Nacional 2, a assumir que ia lançar uma rotunda para garantir 



Ata nº. 02                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   34 

17/11/2017                                                                                                                                             

 

 

um melhor acesso à cidade de Faro; não o fez, fomos ao Orçamento de 

Estado não o verificamos. Ou seja, temos aqui uma situação tremenda 

que eu jamais, confesso, que me recordo. É que, antes, ainda inscreviam 

as verbas do PIDAC, mas não as concretizavam, e isso era um logro que 

foi feito por muitos Governos, mas agora já acabou o PIDAC, portanto já 

não há verbas inscritas.  

E este Governo faz uma coisa que eu, sinceramente, nunca vi. É não 

inscrever uma única verba de investimento infraestrutural em relação ao 

Algarve, quando os compromissos das infraestrururas estratégicas a nível 

nacional, que em 2013 contaram com o apoio do Partido Socialista e 

inscreviam muitas dessas matérias, que eu tenho aqui ocasião de 

enunciar, foram um compromisso que o Partido Socialista assumiu como 

indeclinável em relação ao Algarve. 

Permita-me dizer, para terminar, um aspeto que eu acho crucial. Nós 

temos portagens desde 2011, temos que falar verdade. Essa decisão foi 

uma decisão do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS, 

na altura, porque a decisão foi tomada ainda em 2009 e o PSD exigiu ao 

PS que também integrasse isso no Orçamento de Estado de 2011. A 

decisão estava tomada, a sua execução começou com o PS e concluiu-se 

com o Partido Social Democrata. É a verdade dos factos, 

independentemente de gostarmos disso ou não.  

Agora, há aqui outra verdade indiscutível. Na recente campanha eleitoral, 

em 2015, permitam-me recordar-vos o que cada força política submeteu à 

apreciação dos Algarvios. Eu recordo-me que o Partido Socialista 

apresentou um cartaz que dizia: “Redução de 50% a título imediato, já!”. 

Recordo-me, aliás, que o atual Secretário de Estado José Apolinário e, ao 

tempo, cabeça de Lista pelo Partido Socialista, ainda não antecipando a 

solução de geringonça, uma semana depois de vitória da Coligação nas 

eleições legislativas de 2015, apressou-se a dirigir uma carta ao 

Presidente das Infraestruturas de Portugal, na qual reclamava a título 

imediato que essa redução viesse a ter lugar.  

Ora, duas semanas depois foram eles para o Governo (e foi o Senhor 

Secretário de Estado José Apolinário, que não tem tutela sobre essa 

matéria, justiça se faça a esse respeito), e diziam, na altura: “vamos 

reduzir em 50%”.  
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O Partido Comunista, que apoia o Governo, disse: “vamos abolir as 

Portagens”.  

O Bloco de Esquerda, que apoia o Governo, disse: “vamos abolir as 

Portagens”.  

Juntaram-se os três, e nós fazemos uma conta aritmética muito simples: 

os 50% do Partido Socialista, mais a abolição do Partido Comunista, mais 

a abolição do Bloco de Esquerda, dão um estranho resultado aritmético. 

E o estranho resultado aritmético que deu, por coincidência é 15%, não 

mais nem menos que a resolução que o malvado do anterior Governo fez 

a respeito dessa matéria. 

Portanto, eu pedia que os Srs. Deputados destas forças políticas 

votassem favoravelmente esta moção, não para que assumam as 

responsabilidades de não ter cumprido aquilo que assumiram, mas 

porque esta moção é uma moção que traduz a justa e manifesta 

insatisfação dos Algarvios, em relação a um documento que é muito 

lesivo para os nossos interesses. 

Muito obrigado.»  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu quero 

dizer-lhe que não o interrompi, pelo espírito de tolerância, mas devo dizer 

que a estabilidade da Ordem de Trabalhos também obriga a que cada 

grupo municipal seja mais criterioso no uso do tempo. O grupo do Partido 

Social Democrata tem, no período de Antes da Ordem do Dia, dez 

minutos, neste momento tem gastos dezassete minutos.»   

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Sr. Presidente. 

Com todo o respeito que eu tenho pelo Cristóvão Norte e amizade, nós 

não estamos neste momento na Assembleia da República, nós estamos 

na Assembleia Municipal de Faro. E estamos aqui para discutir coisas e 

situações que dizem respeito ao nosso concelho. Há um órgão, que se 

chama Assembleia Intermunicipal, onde esta moção de facto tem algum 

cabimento. Mas isto dá-me o direito de eu responder ao Sr. Deputado.   

Eu também não sei se o Sr. Deputado, aquilo que está a defender faz 

parte daquelas propostas que o PSD apresentou no Orçamento, que vai 

votar contra mas apresentou cerca de quarenta e tal propostas de 

retificação ao Orçamento.  
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Mas é para lhe dizer que o Governo já abriu o concurso para a construção 

da ponte da Ilha de Faro e isto representa para o concelho um 

investimento de 2,5 milhões de euros. 

O Governo, através da Docapesca, também está a fazer algumas obras 

tão reivindicadas, que custam ao erário público cerca de cem mil euros.  

É para lhe dizer que há aqui uma luta que há muitos anos que se trava e 

que tem havido uma incapacidade dos anteriores Governos, e 

principalmente do Governo do PSD, que é a estação de tratamento de 

águas residuais entre Faro e Olhão, para limpar e para dar alguma 

dignidade à Ria Formosa e isto tem um investimento na volta de 13,9 

milhões de euros.  

Portanto, o senhor não diga que não há investimento em Faro. Eu não 

vou aqui discutir em termos regionais, defendo em termos de Faro. 

Outra questão: há um plano de execução de intervenção e de 

requalificação na Ilha da Culatra, que vai custar ao erário público cerca 

de 1,2 milhões de euros. 

Importa ainda referir que a variante Norte/Faro, cuja obra foi lançada 

pelo anterior Governo do Partido Socialista, suspensa entre 2011 e 2015, 

pela Coligação PSD/CDS e foi o Governo do Partido Socialista que a 

concluiu. Quer dizer,  o PS é que pagou a obra, mas que se vê chamar a 

si, com festas, foi o atual Presidente de Câmara. 

Portanto, no atual Governo Socialista foi executado um recurso APPP 

Algarve Litoral, como o senhor sabe, e é preciso pagar, é preciso pagar 

anual e esse pagamento está previsto no Orçamento de Estado, o 

Governo assumiu esse compromisso. 

Em relação à obra da Variante Norte a Faro. A questão é esta: é que a 

obra da Variante a Faro tem de ser paga e quem vai pagar é o Governo, 

não é a Câmara Municipal de Faro. Portanto isto é um compromisso que 

o Governo assumiu. 

Já agora, a rotunda do Coiro da Burra, vai custar à volta de quinhentos 

mil euros e também está previsto. 

Sr. Presidente o investimento previsto, de dois milhões de euros que 

aguarda o visto do Tribunal de Contas, está previsto no concurso lançado 

para as obras iniciarem na zona nascente de Olhão. Portanto, o senhor 

não pode dizer que não há investimento na região. Há investimento!  
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Agora, o senhor pode falar no Hospital Central, eu subscrevo aquilo que 

disse em relação ao Hospital Central, mas também tenho que lhe dizer e 

isto é uma questão política, qual é o peso do Algarve neste sistema todo?  

O Algarve tem cerca de quatrocentos e quarenta e tal mil habitantes; o 

Norte tem dez mil duzentos e setenta e seis milhões de habitantes, 

segundo os censos de 2013; o Centro tem dois milhões duzentos e trinta 

e quatro mil; o Alentejo, que vai ter agora um hospital novo, tem o dobro 

dos habitantes que o distrito de Faro tem. Isto também tem um peso 

político, mas isto não desvaloriza que nós necessitemos de um Hospital 

Central. Mas também necessitamos de pôr a trabalhar com todas as 

valências o Hospital do Barlavento. 

Agora há uma coisa, Sr. Deputado: não venha aqui pedir à bancada do 

Partido Socialista que seja muleta da sua proposta para levar à 

Assembleia da República. 

Tenho dito.»   

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu 

também fazia a mesma chamada de atenção ao Grupo Municipal do 

Partido Socialista, que tem neste ponto treze minutos e que concluiu esta 

intervenção com treze minutos de tempo.» 

O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas (CDU) – «Obrigado, Sr. 

Presidente.  

Em primeiro lugar, um esclarecimento que me parece pertinente, quanto 

ao que dito pelo Sr. Deputado da Assembleia da República Cristóvão 

Norte (porque aqui é eleito municipal) e naturalmente que o traquejo da 

Assembleia da República irá trazer-nos aqui algumas mais-valias, penso 

eu, vamos ver o futuro, de qualquer das maneiras este esclarecimento é 

importante. Portanto, o PCP não apoia o Governo, não está no Governo 

(isso é um problema que vocês podem dizer o que quiserem), não tem 

acordo parlamentar, somos livres de votar aquilo que entendemos – 

podemos votar ou não, não há nenhum acordo parlamentar – 

simplesmente temos tido posições conjuntas, em matérias de Orçamento 

de Estado, as possíveis, dado as diferenças bastante grandes dos projetos 

políticos de cada força política. 

E mais: amanhã a CGTP vai levar a efeito uma manifestação, em Lisboa, 

a qual o PCP apoiará e lá estarão militantes do PCP e outros 
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trabalhadores, fazendo frente a questões políticas que este Governo está a 

avançar, com os quais não concordam. 

Portanto, é bom que estas coisas fiquem claras e não andemos a tripudiar 

sobre coisas que não são verdade. 

Depois relativamente à matéria, vamos dizer o seguinte: como é óbvio, 

nós comungamos desta preocupação do PSD. O país e o Algarve, porque 

não só o Algarve que precisa de investimento, é o país, e o Algarve em 

particular precisa de muito mais investimento público. O Algarve precisa 

também de outro paradigma, que naturalmente se prende com 

investimento, que consiga que, para além do turismo, que é de facto um 

setor importante, possa haver muito mais investimentos em questão de 

economia. Investimento público e naturalmente privado, 

independentemente de nós considerarmos que não deve ser de caráter 

monopolista, deve ser privado em termos de pequenas, médias e micro 

empresas, que temos bastantes e que tanto precisam. Aliás, o nosso 

tecido empresarial empobreceu bastante com este problema todo da crise, 

sobretudo depois da Troika, e perdemos muitas empresas micro e 

pequenas, que é preciso que voltem a estar no tecido empresarial 

algarvio, porque também são responsáveis pela criação da riqueza e 

bastante emprego. 

E mais, naturalmente que isto é sabido, que pugnamos pela 

modernização da Via Férrea, aliás para 2018 já há uma proposta nossa 

para o Orçamento de Estado, sobre a via-férrea e rodovia, está lá uma 

proposta nossa, não sei se será aprovada ou não, mas está lá; pela 

requalificação da Nacional 125, não para ser alternativa à Via do Infante, 

porque de facto ela continua a ser uma via urbana, pelas muitas 

rotundas que lá passam; pela modernização dos Portos, e pela suspensão 

das portagens, que é um fator extremamente importante para o 

desenvolvimento do Algarve. 

Tudo isto está interligado e são de facto estas coisas que o PSD não tem 

feito. Mais, podemos até dizer que não houve nenhum Governo, depois do 

25 de Abril, que cortasse tanto no investimento como o Governo do 

PSD/CDS-PP, no país e no Algarve.  

Nesta situação, estando de acordo com a questão colocada, não podemos 

de maneira nenhuma estar a favor desta moção, porque tem aqui um 

longo problema que é extremamente importante. Há aqui uma tentativa, 
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muito demagógica, de sacudir a água do capote, de correr com as 

responsabilidades em relação a todos este problemas que nós temos 

ainda no país, que começam a ser resolvidos, muito devagar, mas há 

alguns resolvidos, por exemplo a economia cresceu, o desemprego desceu 

e há mais poder de compra. Mas há muita coisa ainda a fazer. Estas 

coisas são muito limitadas, mas de facto isto aconteceu depois da 

governação do PSD/CDS-PP, não foi de outra forma.  

Tendo em conta esta situação, o que se passa com estas moções e nós já 

estamos habituados, é de facto uma tentativa de desresponsabilização 

total das coisas que aconteceram. E nesse sentido, porque nós não 

queremos, de forma alguma, que voltemos a ter as políticas que tivemos 

durante quarto anos, que levaram o país completamente ao fundo – 

desarticularam a economia, destruíram o tecido empresarial – não 

queremos isso, combatemos também esta demagogia e por essa razão, e 

só essa, nós não vamos votar a favor desta moção.»    

O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Muito boa noite a todos.  

Eu, acima de tudo sou algarvio, farense, e o que eu noto neste Orçamento 

de Estado é uma falta de palavra e um favorecimento político de algumas 

zonas do nosso país. A falta de palavra quando se tinham comprometido 

com o Algarve com a realização do Hospital Central (pelos vistos é um 

ponto que toda a gente está de acordo); as obras de requalificação da rua 

urbana 125, que é disso que se trata, neste momento aquilo é uma rua: 

quem tem de ir a Sagres tem de fazer trinta quilómetros sem traço 

contínuo, isto só para frisar uma zona. Defendendo um bocado quem 

trabalha no turismo, nomeadamente os transferistas que no verão dão 

completamente em loucos a tentar andar naquela rua urbana, pondo em 

risco a vida dos nossos turistas e a própria vida. Portanto, aquilo não é 

uma estrada nacional e nunca vai ser uma alternativa à Via do Infante. 

E já que se fala na Via do Infante, a tal redução – que eu nunca estive 

muito atento ao que já passou, comecei a estar atento há pouco tempo, 

portanto peço desculpa se eu disser alguma coisa errada – a tal redução 

dos 50%, que isso eu recordo-me perfeitamente e a abolição das 

portagens ainda mais, portanto isso também não vai acontecer, não vai 

haver nem redução de 50%, nem a abolição das portagens na Via do 

Infante. Para além de ser altamente prejudicial para quem cá vive, é um 

cartão de visita muito feio para quem entra pelo lado de Espanha e a 
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primeira coisa que tem de fazer é pagar uma portagem, enquanto em 

Espanha vai-se de Ayamonte até S. Sebastian e paga-se, no trajeto 

completo, cinquenta euros de portagem, mas estamos a falar em mil e 

duzentos quilómetros de autoestrada. 

Portanto, nem se vai realizar a ligação ferroviária ao aeroporto, mais um 

ataque ao nosso turismo e à mobilidade das pessoas, nomeadamente os 

farenses.  

Não está nada previsto para o Porto Comercial, nem obas nem a 

passagem do Porto a Porto de Recreio, como foi anunciado.  

Não está previsto o desmantelamento daquela zona toda contígua à Horta 

da Areia, que está ao abandono e é um cartão de visita excelente para 

quem visita a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. 

O Algarve é uma das regiões do país que mais contribui para a economia 

nacional e não posso concordar, de forma alguma, quando se fala aqui 

em números. Se falamos em números, temos que nos lembrar que, de 

abril até outubro, o Algarve não tem aquele número de habitantes. Temos 

que juntar ao número de habitantes todos os visitantes e todos os 

turistas e passamos a ser milhões, mais aqueles do resto do país que vêm 

passar férias. Portanto, a urgência de termos infraestruturas cada vez 

melhores é por demais evidente. 

Isto já para não falar de mais uma coisa, que são os muitos estrangeiros 

na idade de reforma e alguns antes da reforma, que vêm cá investir, que 

escolheram o Algarve para se fixar.  

Posto isto, é incompreensível, as escolhas políticas que estão a ser feitas 

neste momento. Disse.» 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Independentemente da 

justeza das questões colocadas, esta visão sobre desinvestimento também 

não corresponde inteiramente à verdade, como se viu aqui. Corresponde 

a estas questões, pois nestas questões é verdade, mas de facto dizer que 

há investimento zero no Algarve, também me parece errado. E é uma 

visão catastrófica estranha por parte de quem esteve no Governo anterior 

e pôs o país a pão e água, à conta da Troika e escondido atrás da Troika 

pelos vistos, eu agora vi o Deputado Duarte Pacheco na Assembleia da 

República dizer que afinal foi a Troika, não foi propriamente o Governo 

PSD. 
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O Dr. Cristóvão Norte falou nas questões das portagens, mas falou agora 

na intervenção, porque na moção nem uma palavra sobre as portagens. 

Registo isso. 

Eu penso que independentemente, como eu disse, da justeza de muitas 

questões colocadas, eu parece-me que isto é um pouco de aproveitamento 

político para outras guerras, como é o caso da Assembleia da República, 

é o que eu penso.» 

O membro da AM, Sr. Pedro Valente (CDS) – «Boa noite a todos os 

presentes. 

Relativamente a esta moção, há aqui uma questão essencial de que nós 

não nos podemos alhear que é: a atividade principal de Faro, do nosso 

Algarve, assenta essencialmente numa economia de turismo. E esta 

criação de um Hospital, que há tanto tempo nos sonegam, é uma mais-

valia para a região até para outros segmentos de turismo, nomeadamente 

no turismo hospitalar que nalguns países no norte da Europa está ter um 

grande sucesso. 

As infraestruturas que falamos aqui nesta rua que é a 125, que eu por 

motivos profissionais percorro bastantes vezes, antigamente mudava-se 

os pneus de trás para a frente, agora mudam-se da esquerda para a 

direita devido às rotundas. É uma verdade! E a Via do Infante, mesmo 

durante o verão e com as reduções, chega a haver certas alturas em que 

andar na 125 ou andar na Via do Infante, independentemente dos troços 

(porque há ali alguns troços que por exemplo se entrarmos em Loulé e 

sairmos em Boliqueime não pagamos, se entrarmos em Albufeira e 

sairmos em Armação também não pagamos), mas também não é 

alternativa. O que temos que ver aqui é esta questão do investimento e de 

o Algarve estar a ser sempre mal tratado em termos de investimento 

público, porque há aqui uma questão que nós não nos podemos 

esquecer: se o país tem estado a crescer e a dar boas réplicas no turismo, 

o Algarve faz parte integrante disso, e como tal penso que o turismo tem 

que ser aqui realçado e precisamos de dar, aos nossos turistas, não só o 

sol da praia e todas aquelas condições magníficas que temos, mas 

também um Hospital, umas infraestruturas condizentes e outro tipo de 

obras que o investimento central tem falhado, para podermos continuar a 

almejar ter esta característica de o Algarve ser o principal destino de 

turismo da Europa, em termos de sol e praia. Obrigado.» 
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O membro da AM, Sr. Carlos Vargas (PS) – «Vou tentar ser o mais breve 

possível. De qualquer das maneiras, foram aqui ditas coisas importantes, 

que não podem passar em claro.  

Esta moção tem uma finalidade objetivamente política. Esta moção tenta, 

nesta Assembleia, arranjar apoio político para a posição nacional do Dr. 

Cristóvão Norte. Esta Assembleia Municipal não pode funcionar, nem 

agora nem nunca, como caixa de ressonância das indicações 

parlamentares do Dr. Cristóvão Norte. Esta Assembleia Municipal tem 

que ter uma agenda própria de acordo com as necessidades e os 

problemas do concelho, isto que fique já bem claro. 

Depois, ver de facto o PSD preocupado com o investimento público, com o 

serviço público, é salutar. Mas é pena que o faça só quando está na 

oposição, porque quanto está no governo demite-se, destrói tudo o que é 

investimento público. E ainda bem que surge uma maioria parlamentar 

de esquerda, senão o Serviço Nacional de Saúde já era, Escola pública já 

era, Caixa Geral de Depósitos já era, TAP já era…, vá lá que este Governo 

conseguiu fazer alguma reversão de algumas decisões. E não venham 

com a questão da Troika, nem do memorando de assistência financeira, 

porque basta ler, ou reler, o discurso de tomada de posse do Dr. Passos 

Coelho como Presidente do PSD e está lá tudo, isto muito antes da 

Troika. Portanto, isto é uma questão ideológica e é uma questão de 

necessidade financeira. Porque se formos ver discurso da tomada de 

posse do Dr. Passos Coelho como Presidente do PSD, está lá isto tudo, 

está o corte dos salários, está a privatização da Caixa Geral de 

Depósitos… 

Ainda relativamente à moção, quando fala aqui na questão do Hospital 

Central, para mim e com todo o respeito que tenho por toda a gente, é a 

maior manifestação de hipocrisia política que eu já vi. Passo a explicar 

porquê, e a explicação que eu vou dar tem suporte a nível do Diário da 

República, não venho para aqui falar de cor.  

Em 2006, de acordo com o que está aqui nesta moção, o Algarve era tido 

como prioritário para um Hospital. O Governo do Eng.º Sócrates, do 

Partido Socialista, tomou a decisão política de construir o Hospital 

Central do Algarve, precisamente por causa do estudo nacional que foi 

feito. 
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Em 2006 foi criada uma comissão nacional, que tinha a Associação 

Nacional de Saúde, o Ministério da Finanças e mais outro Ministério, e 

essa Comissão tinha como objetivo preparar todo o processo da 

construção do Hospital. Em 2008 foi eleita nova Comissão, foram feitos 

os concursos. Atenção, isto está no Diário da República. O Sr. Deputado 

é capaz de saber porque o seu Governo teve de indemnizar o Teixeira 

Duarte por causa desta questão. Foi criada essa Comissão, que preparou 

todo o dossier, com o modelo de construção, com o modelo de 

financiamento, tinha financiamento garantido, com isso tudo. Foi 

selecionada a empresa que iria construir o Hospital, que foi a Teixeira 

Duarte, o valor da construção era de duzentos e oitenta e seis milhões de 

euros, estava definido o modelo de funcionamento do Hospital, tudo isto 

estava preparado e entregue ao Governo. 

Quero-vos dizer o seguinte, isto é hipocrisia política. Numa visita que o 

Sr. Ministro da Saúde do Governo do PSD fez ao Hospital de Faro, foi 

interpelado que a Administração do Hospital de Faro relativamente à 

construção do Hospital Central; vocês sabem qual foi a resposta? 

Começou a rir e disse assim: Isso é de loucos, isso não é prioritário!  

Meus amigos, chega de hipocrisia.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Sr. Vítor Cantinho (PPM) – «Eu iria apelar para um 

Plano Regional de Mobilidade. Isto é, fazer uma nova proposta para o 

sotavento, fazendo um metropolitano ligeiro de superfície. Eu acho que 

raramente se pensa nestas alternativas que o resto do país tem utilizado, 

quer Lisboa, Porto e Almada e já com bons sucessos.  

Entre Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António a linha está 

obsoleta, ela está a impedir a passagem das embarcações para a Doca, 

que é um dos pontos negros dessa linha. 

E isto para propor e fazer ver que chumbar uma série de cantonárias ao 

longo do Castelo de Faro, é desvirtuar um monumento regional de grande 

importância. Imaginem o que será os turistas a chegarem nas 

embarcações e verem uma série de balizas, postos de cantonárias, com o 

comboio a passar a alta velocidade.  

Obrigado.» 
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O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «O Deputado Carlos 

Alberto fez aqui um esforço notável para infirmar aquilo que eu disse, 

mas não me parece que tenha sido um esforço bem-sucedido.  

Desde logo pelo seguinte: falou a propósito da variante norte, disse que 

foi o atual Governo que concluiu a variante norte. Ó Sr. Deputado, não foi 

isso, quem concluiu a variante norte foi o Governo anterior, a 24 de 

agosto de 2015. Portanto, era bom que, antes de dizer essas coisas que 

manifestamente não correspondem à verdade, o Sr. Deputado se 

informasse a esse respeito. 

Disse também que o atual Governo, e é verdade, vai fazer a Ponte da 

Praia de Faro, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: sabe porque é que vai 

fazer a Ponte da Praia de Faro? Porque o Executivo Municipal vai lá 

colocar novecentos mil euros que não lhe correspondiam. Eu coloquei 

uma questão ao Ministro e o Ministro na altura disse-me que se a 

Câmara de Faro não colocasse lá o dinheiro não havia ponte. E a Câmara 

de Faro já tinha colocado 3,4 milhões de euros no Programa Polis, já 

estavam pagos, e ainda teve que meter mais novecentos mil euros acima 

disso, porque senão o Governo assumia que não faria a obra e uma vez 

mais, não obstante de já termos colocado o dinheiro, não haveria obra. E 

portanto, se hoje há obra, deve-se ao Executivo da Câmara Municipal de 

Faro e não ao Governo. 

Mas quero dizer ainda uma coisa ao Deputado Carlos Alberto, que eu 

acho que é importante. Faro tem que ser liderante! E para que Faro seja 

liderante, nós nesta Assembleia Municipal… nunca é tradição desta 

Assembleia Municipal nos demitimos de discutir as questões regionais, 

nunca Sr. Deputado! O Sr. Deputado vai consultar as moções que aqui 

tiveram lugar ao longo dos últimos quarenta e dois anos e nunca Faro, 

em momento algum, por conveniência política que houvesse em função 

de qualquer força, se demitiu de discutir essas matérias. E portanto não é 

agora que nos vamos demitir de colocar as grandes questões regionais e 

de assumirmos o nosso papel absolutamente determinante, para sermos 

uma força motriz do desenvolvimento regional.  

Em relação ao Sr. Deputado Carlos Vargas, eu queria dizer o seguinte: 

disse que o propósito desta moção era uma posição nacional, ou seja eu 

tinha o propósito de me fazer valer daquilo que fazia aqui para ter 

dimensão nacional. Olhe, se fosse assim nem seria mau de todo, porque 

nós precisamos de pessoas no Algarve que tenham dimensão nacional, 
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seja o Cristóvão Norte, seja alguém do MPT, do PPM, do Bloco e 

Esquerda, do PCP, seja quem for. Nós precisamos de Algarvios que 

tenham dimensão nacional e as Assembleias Municipais também darem 

dimensão nacional aos políticos que nós temos no Algarve. Isso é uma 

forma muito melhor de representar as pessoas do que virmos para aqui e 

ficarmos aqui em estado vegetativo, durante quatro anos, sem fazermos 

nada. 

Mas manifestou muita preocupação com a questão do Serviço Nacional 

de Saúde. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: o Serviço Nacional de Saúde 

está pior hoje, no Algarve, do que estava há dois anos. E disse que a 

defesa do Hospital Central era a maior hipocrisia. E disse mais, e bem: 

disse que o Governo do Eng.º Sócrates lançou concurso em 2008, é 

verdade; colocou-o na gaveta, também é verdade; mas vamos admitir que 

a culpa é do anterior Governo – o anterior Governo não quis fazer o 

Hospital, ponto final parágrafo. Se o anterior Governo não quis fazer o 

Hospital e o Governo do Partido Socialista já tinha lançado o concurso, 

porque é que chegamos a 2017, quando o Partido Socialista já tinha 

assumido que isso era determinante para a saúde no Algarve, e hoje o 

Governo Socialista, que tinha o estudo de 2006 que era desse Governo 

Socialista, abdica de fazer o Hospital Central do Algarve? E a questão que 

eu quero colocar não é para responder, é para reflexão. Porque é que o 

Hospital Central do Algarve, que estava mais avançado do que os outros 

todos, deixou de ser uma prioridade para o Governo? Muito obrigado.»   

 

Não havendo mais intervenções, passou-se à votação da moção “Algarve 

sem investimento público em 2018”,  

VOTAÇÃO 

Votos Contra – 16 (11PS; 03CDU; 01BE; 01PAN) 

Votos a Favor – 13 (10PSD; 02CDS; 01MPT) 

Abstenções – 00 

O representante do PPM ausentou-se da sala. 

Face o resultado obtido na respetiva votação, a referida moção foi 

rejeitada. 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «São 23.20h, eu apelava a 

que nós conseguíssemos ser sintéticos, sem prejuízo de que vamos agora 

discutir uma moção de outro Grupo Municipal, a moção apresentada pela 

CDU com o título: “Pela Segurança na Circulação Ferroviária”. 

O membro da AM, Sr.ª Catarina Marques (CDU) – Muito obrigada Sr. 

Presidente, eu passava então a ler a moção, muito rapidamente. 

“Moção 

Pela Segurança na Circulação Ferroviária” 

As populações do Concelho de Faro há muito que sentem no seu dia a dia 

crescentes dificuldades na sua mobilidade causadas nomeadamente pela 

insuficiência da oferta de transporte público, facto que se agrava e face 

do elevado custo que os diferentes modos de transporte hoje têm com 

resultado dos enormes aumentos de preço efetuados ao longo dos anos. 

A par deste problema e fruto de decisões políticas tomadas ao longo de 

décadas por sucessivos governos do PS, PSD e CDS e de modo ainda 

mais profundo durante o anterior governo PSD/CDS foram ainda 

enormemente degradadas a fiabilidade segurança e conforto das frotas 

que os operadores têm ao seu serviço por ausência da manutenção, e 

com a redução de trabalhadores efetuada nos diferentes modos de 

transporte. 

Como se isto por si não fosse bastante grave para os utentes dos 

transportes públicos, o Governo e o IMT têm em curso um processo de 

alterações nos regulamentos que regem o transporte ferroviário que 

levarão a que caso se concretizem que os comboios deixem de circular 

como até hoje com dois agentes a bordo um dos quais o maquinista e 

passem a circular apenas com um único agente a bordo ou seja os 

comboios passem a circular apenas com o maquinista. 

Estas alterações que estão previstas entrar em vigor no dia 2 de 

dezembro de 2017, para além de degradar ainda mais a qualidade do 

serviço prestado aos utentes, terão como consequência o aumento 

substancial da insegurança na circulação ferroviária e os riscos de 

acidentes. 

Elemento central na segurança da circulação ferroviária é a existência de 

planos de segurança nas empresas atualizadas para a realidade em 

presença, assim como a existência nos concelhos atravessados pela rede 
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ferroviária de Planos de Proteção Civil que contenham medidas de 

prevenção, contingência e socorro perante ocorrências que se verifiquem. 

• Perante esta situação é caso para perguntar que medidas foram 

tomadas no sentido de saber da sua existência e da sua adequação 

ao novo paradigma de circulação ferroviária e aos riscos que ela 

comporta? 

Mas vejamos ainda as implicações que estas medidas terão nas pessoas 

com mobilidade reduzida, que como sabemos já hoje se confrontam com 

enormes dificuldades para lhes ser garantido o direito à mobilidade 

nomeadamente pela existência de barreiras físicas pelo desguarnecimento 

das estações, pela ausência de equipamentos que permitam ter acesso às 

plataformas ou pelas avarias que se verificam em alguns dos 

equipamentos. 

• Perante isto como e quem vai garantir o apoio a estes utentes quer no 

embarque, que no desembarque do comboio? 

Assim como consideramos que, são enormes os riscos que estas 

alterações encerram para a segurança da Circulação Ferroviária e 

consequentemente para os utentes deste modo de transporte e para as 

populações das áreas atravessadas pela rede ferroviária. 

Pelas razões expostas entendemos que este processo deve ser suspenso. 

O país e os utentes precisam é que as empresas admitam os 

trabalhadores em falta para o seu normal funcionamento, a par da 

manutenção e modernização do material circulante e dos equipamentos 

avariados e em falta nas diferentes estações e terminais de carga.  

Assim, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Faro reunida a 7 

de novembro de 2017 propõem que aprove a seguinte deliberação: 

1. Que perante esta situação e os alertas que são feitos 

nomeadamente pelos trabalhadores do setor sobre o risco de 

aumentar substancialmente as situações propiciadoras de 

acidentes; não os ignorar, nem estar de acordo com esta intenção 

do Governo e IMT de alterar o paradigma em que até hoje tem 

assente a circulação ferroviária; 

2. Que perante a gravidade que estas decisões terão na segurança da 

circulação ferroviária e consequentemente, das pessoas e bens 

transportados, bem como das populações atravessadas pela rede 
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ferroviária nacional. Decide transmitir a todas as entidades 

envolvidas no processo - Governo, IMT, AMT - o desacordo com 

estas medidas que se pretendem implementar, tendentes a 

proporcionar o crescimento do risco para a circulação ferroviária 

que implica a circulação de comboios com um só trabalhador. 

3. Porque sabemos da importância do transporte ferroviário no 

progresso e desenvolvimento económico e social defendemos a 

segurança da Circulação Ferroviária consequentemente das 

populações das áreas atravessadas pela rede ferroviária, dos 

utentes deste modo de transporte e dos trabalhadores do setor 

ferroviário, recomendamos a essas entidades que suspendam o 

processo em curso, tenham e conta as opiniões dos profissionais do 

setor e reforcem os mecanismos regulamentares que assegurem a 

circulação ferroviária com um mínimo de dois trabalhadores em 

cada comboio. 

4. Se aprovada enviar esta moção: 

Ao Governo 

Assembleia da República  

AMAL 

Câmaras e Assembleias do Algarve 

Órgãos da Comunicação Social. 

Os eleitos da CDU.” 

Obrigada.» 

O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Como já aqui foi dito e 

bem, atualmente os comboios não têm capacidade para as pessoas com 

mobilidade reduzida. Basta ver que da linha Barlavento/Sotavento, as 

cadeiras de rodas não conseguem entrar devido à largura das portas. Só 

conseguem entrar no Alfa, por uma plataforma elevatória, e essa 

plataforma tem de ser operada por um terceiro. Se acontecer o que está 

previsto, não vai haver uma igualdade de mobilidade e vai ser pior ainda 

para as pessoas de mobilidade reduzida. Devem ser reunidas condições 

de mobilidade para todos, pois as pessoas com mobilidade condicionada, 

são obrigadas a avisar com doze horas de antecedência que vão andar de 

comboio, havendo ainda um custo adicional para a aquisição desse 

serviço. 
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Portanto, essa antecedência só por si faz com que não haja igualdade 

entre os cidadãos para utilizar um transporte público. Se os comboios 

começarem a andar só com o maquinista, a insegurança vai aumentar 

consideravelmente e nomeadamente para os idosos que são um grupo 

mais desfavorável. 

Devido a todos estes pontos, o MPT vai apoiar a moção da CDU.» 

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

Freguesias de Faro Sé/S.Pedro – «Obrigado Sr. Presidente, na sua pessoa 

cumprimento todos os presentes. 

Ora, a moção da CDU trouxe aqui um tema muito importante, 

fundamental para a vida dos cidadãos e é fruto da ausência de políticas 

de transporte sustentável no nosso país. Eu revejo-me praticamente em 

tudo o que esta moção transmite. No entanto, há aqui alguns aspetos que 

têm que ser ditos e devem ser esclarecidos.  

Quando a CDU se refere aos Governos do PS, do PSD e do CDS, eu acho 

que o objetivo principal da CDU é que esta moção passe com uma 

votação expressiva desta Assembleia, de forma a chegar à Assembleia da 

República de uma forma reforçada e dizer que todas as forças políticas 

aqui se reveem nestas palavras. Só que ao colocar aqui os Governos do 

PS, do PSD e do CDS, estão quase a obrigar a bancada do PSD a abster-

se ou a votar contra uma moção destas. Digo-lhe já que não vamos votar 

contra, porque nós não temos o hábito, ao contrário de outras bancadas, 

de votar contra matérias que essas bancadas consideram positivas. 

Portanto, se nós concordamos com este tema, ou nos abstemos ou 

votamos favoravelmente. 

A este respeito é só dizer que a CDU também é responsável por este 

estado de coisas no nosso país, neste caso em concreto a circulação 

ferroviária. Porque a CDU tem assento na Assembleia da República, tem 

assento também nestas Assembleias e se calhar, ao longo destes anos, 

não soube ou não conseguiu também influenciar os Governos para que 

isso acontecesse.  

Para além disso, como nós sabemos, a CDU neste momento apoia o atual 

Governo e obviamente que tem um canal privilegiado para exigir estas 

exigências e estas mudanças. 
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Portanto, o que eu sugeria à CDU, para que esta moção – eu pelo menos 

falo pela bancada do PSD – passasse por unanimidade, é que fosse mais 

comedida aqui em algumas palavras e retirasse que o PSD, o CDS e o PS, 

se o PS concordar evidentemente, e que dissesse só por sucessivos 

Governos e passar logo a seguir para a linha seguinte “foram ainda 

enormemente degradadas” tirando aqui, que eu acho que não vale a pena 

dizer, que foi o anterior Governo que foi o grande responsável, quando 

isto já acontece há anos, anos e anos… Recordo que a ferroviária no 

Algarve tem tido um investimento nulo e isto não vem de agora, vem de 

há dezena de anos.  

Muito obrigado. Tenho dito.» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Sr. Presidente. 

Eu não vou fazer grandes considerações em relação à introdução da 

moção, até porque esta moção até não tem grande discussão. Esta moção 

do PCP decorre numa diretiva comunitária, mas a CP já veio esclarecer 

que continua a manter os mesmos elementos que já tem hoje a bordo. Ou 

seja, para a CP nada se altera. 

Todos nós conhecemos de facto a massa cinzenta que lidera a CP, é que 

muitas vezes são retrógrados em relação a mudanças e portanto nós, 

independentemente da introdução e dos comentários que a CDU 

normalmente utiliza em relação ao passado, vamos limitar-nos, e ficamos 

bem com a nossa consciência, aos pontos terminais desta moção. 

Portanto, da nossa parte vamos votar na base daquilo que está na moção, 

no ponto um, no ponto dois e no ponto três, esquecendo os 

considerandos. Portanto vamos votar a favor.»            

Não havendo mais intervenções seguidamente passou-se à votação da 

moção “Pela Segurança na Circulação Ferroviária”, apresentada pela CDU. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Votos a Favor – 17 (11PS; 03CDU; 01BE; 01PAN; 01MPT) 

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

Face ao resultado obtido na respetiva votação a referida moção foi 

aprovada por maioria. 
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Após votação das moções apresentadas, o  O membro da AM, Sr. Dr. José 

Apolinário retomou o seu lugar na bancada do Partido Socialista. 

Seguidamente passou-se ao: 

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 

801/2017/CM. (Doc. nº. 01) 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Santos – «Muito 

obrigado Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento toda a Assembleia, 

os deputados municipais, membros da mesa, secretariado e o público. 

Cabe-me a mim hoje, visto que o Presidente está em representação do 

município fora do país, de apresentar aqui as propostas votadas em 

Câmara. 

Neste sentido, considerando: 

- a necessidade de determinar as Taxas e Impostos de Derrama, IMI, IRS 

para o ano de 2018; 

- que o município já ultrapassou com sucesso o Plano de Reequilíbrio 

Financeiro e os Planos de Ajustamento Financeiros necessários e que, 

dessa forma, retoma a autonomia na fixação dos impostos municipais, 

que estivemos vedados a ela durante os últimos anos;  

- e que o abaixamento do IMI para prédios urbanos nos termos de código 

do IMI é uma medida de incrementar a atividade económica e de 

incentivar a natalidade; 

Sendo assim, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a proposta nos 

seguintes termos, para o ano 2018: Derrama 1,5%, IMI 0,8% para os 

prédios rústicos, 0,4% para os urbanos, IRS 5%, Direitos de Passagem 

0,25% e, no caso do IMI, propõe-se ainda que exista uma dedução fixa na 

taxa para os prédios urbanos destinados a habitação própria, com 

famílias a cargo, conforme a tabela que se apresenta: com um dependente 

vinte euros de redução, dois dependentes quarenta euros, três ou mais 

dependentes setenta euros. É esta a proposta.» 
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O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Muito obrigado Sr. 

Presidente. É muito simples: a bancada do PS requer que a votação seja 

ponto a ponto.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Não vejo nenhum 

problema nisso, já houve outras vezes que foi requerida essa votação 

ponto a ponto, na Câmara Municipal julgo que isso também aconteceu e 

portanto não há, por mim, problema. Nós podemos fazer a discussão na 

globalidade e votar ponto por ponto, isso já aconteceu várias vezes. 

Portanto, está aberta a discussão e tem a palavra o membro da bancada 

da CDU, Sr. Botelho Agulhas.» 

O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas (CDU) – «Relativamente a esta 

matéria, extremamente sensível para a vida dos municípios, dizer o 

seguinte: hoje, por ação do incumprimento da Lei das Finanças Locais, 

das transferências ridículas do Orçamento de Estado, que é o caso 

colocado para as autarquias, neste momento as autarquias vivem e 

cumprem o seu papel sobretudo com o financiamento dos impostos 

diretos. Esse é um facto concreto que aqui está, que nós não estamos de 

acordo, como é óbvio, tendo em conta que se vai beber da mesma fonte 

que o poder central vai também, portanto estamos a taxar várias vezes as 

pessoas. Portanto, esse é um dos problemas que se aplicam. 

No entanto, sobre esta questão e concretamente sobre a derrama, dizer o 

seguinte: nós temos presente aqui um imposto justo, em nosso entender 

naturalmente, se aplicado sobre as grandes empresas e os grandes lucros 

das empresas; menos justo ou mesmo injusto, se aplicada à taxa máxima 

indiscriminadamente, tal como o que está proposto pela Câmara 

Municipal. 

No concelho de Faro, os números disponíveis apontam (podem não ser 

certos, admito) para a existência de oito mil quinhentos e setenta e cinco 

empresas. Se aplicarmos aqui a fórmula que determina a classificação 

das empresas, concluímos que tanto aqui em Faro, como no plano 

nacional e até como no plano europeu, as micro e pequenas empresas 

são a esmagadora maioria (mais de 98%), enquadrando-se aqui as micro 

e pequenas empresas, com empresas até dez trabalhadores, num volume 

de negócios de cerca de dois milhões de euros, que muito poucas ou 

quase nenhumas atingem essa verba; as pequenas empresas até cerca de 

cinquenta trabalhadores e um volume de negócio de cerca de dez milhões 
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de euros, e as grandes e médias acima de duzentos e cinquenta 

trabalhadores. Portanto, aqui está a razão que a lei permite que abaixo 

dos cento e cinquenta mil euros, as Câmaras Municipais podem reduzir a 

taxa, ou isentar estas empresas. 

Naturalmente que, como disse ao princípio, estas verbas são necessárias 

para as Câmara cumprirem de facto os compromissos com os munícipes, 

mas também é preciso ter em conta que é preciso que as empresas 

sobrevivam, que as empresas tenham dinamismo, para que isso reforce o 

tecido empresarial do concelho, neste caso concreto e para estimular o 

emprego. Esse será o caminho para se conseguir uma vida melhor dos 

trabalhadores e do povo em geral. 

Portanto, neste sentido, o que nós propomos é que se pudesse reduzir a 

taxa. Até nem coloco aqui a questão da isenção, mas numa análise mais 

miudinha até se poderia ver isso, a quem se aplica a isenção e a quem se 

aplica uma taxa mais reduzida, considerando esta classificação das 

empresas, tinha que se ir mais além, mas hoje é possível fazer análises 

mais aprofundada. O que proponhamos é que de facto houvesse aqui 

uma redução de 1% ou 0.75%, para as empresas que não atingiram o tal 

volume de negócios dos cento e cinquenta mil euros. Era extremamente 

importante para essas empresas. Naturalmente este dinheiro faz falta à 

Câmara, mas se calhar também teria um reforço se as empresas 

melhorassem a sua atividade. 

Em relação ao IMI, este é outro imposto do mesmo tipo, produz a maior 

receita para os municípios; sobretudo também há a mesma coisa, a 

questão dos cortes.  

Aliás, há uma outra situação que está patente hoje e que provoca 

problemas grandes ao poder local democrático, que é a transferência de 

competências sem meios, esse é um problema que exige de facto 

financiamento. Mas também este é um imposto muito mais abrangente, e 

há muitas e muitas pessoas que têm casas porque senão não tinham 

outra hipótese; têm casa porque não há uma política de arrendamento 

com rendas mais baixas e isso levou a que muitas pessoas comprassem 

casa. 

No concelho há muito tempo, por ação da questão do PAEL, que os 

munícipes de Faro são taxados à taxa máxima. De facto há aqui uma 

abertura de passar de 0,45% para 0,40%, mas a proposta que nós 



Ata nº. 02                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   54 

17/11/2017                                                                                                                                             

 

 

faríamos e sacrificando aqui uma outra coisa que entendemos que não é 

abrangente e que também se calhar não é justa, que é aquela questão do 

IMI familiar. À primeira vista, a ideia é de que isto vai favorecer as 

pessoas mais necessitadas, mas temos que ter em conta uma coisa: no 

momento atual, muito provavelmente, se uma família tem muitos filhos, 

das duas, uma, ou não tem casa própria e é de facto miséria, ou então 

tem condições objetivas de pagar. E isto é de facto uma pinga de água no 

oceano, mesmo àqueles que ainda vão receber alguma coisa por via do 

IMI familiar. Portanto, a ideia seria que se pudesse baixar mais meio 

ponto, por exemplo, no IMI – esta é a proposta concreta que fazemos, e 

fazendo depender disso a nossa aprovação – para uma situação mais 

abrangente, independentemente de considerarmos que este dinheiro 

também faz falta à Câmara, mas os munícipes não podem continuar a ser 

mais sobrecarregados com situações destas e com certeza que se há de 

encontrar um equilíbrio. 

Neste momento há muitas Câmaras que estão a fazer precisamente essa 

situação, porque de facto este imposto é aquele que mais incide sobre 

mais pessoas. E a proposta concreta que fazemos é que aconteça isso 

relativamente ao IMI. 

Em relação à questão dos Direitos de Passagem, nós levámos muito 

tempo a votar contra e explicávamos porquê: porque entretanto as 

empresas operadoras iam cobrar esse imposto aos utentes. Neste 

momento há uma lei, que pensamos que está a ser cumprida (vamos lá 

ver…), que não permite que isso aconteça e esta taxa sai dos orçamentos 

das operadoras. Logo, vamos votar a favor dessa taxa. Disse.» 

O membro da AM, Sr. Francisco Conde Soares (PSD) – «Boa noite a 

todos. Cumprimento o Sr. Presidente, quero dizer-lhe que o acompanho 

naquele pedido de tolerância que fez às bancadas e acompanho, também, 

no sentido de apelar a um sentido de responsabilidade muito grande da 

parte de todos nós. Na verdade não nos representamos a nós próprios, 

representamos um número muito vasto de munícipes e essa 

responsabilidade deve estar presente ao longo de todas as sessões. 

É a primeira vez que estou aqui num parlamento destes, sou estreante e 

eu acho que há aqui uma imprudência da minha parte, começar logo por 

querer falar aqui sobre os impostos, que é uma matéria muito pouco 

popular, sempre cheia de controvérsia e geralmente nunca é consensual. 
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Na verdade, temos de fazer opções, a vida é feita de opções, procuramos 

sempre que elas sejam equilibradas, que sejam solidárias e que sejam 

efetivamente sustentáveis. 

Se queremos ser justos no plano social, temos também de ser rigorosos, 

sobretudo no plano económico. E é do balanço destas duas realidades 

que na verdade vamos tomando ao longo das nossas vidas, quer no plano 

pessoal, que no plano profissional ou no serviço público, as nossas 

decisões. 

Queremos na verdade aliviar sacrifícios aos munícipes e eu acho que isso 

é interessante e todos pensam dessa forma, porém também queremos 

que o município tenha obra e que faça obra. E quando me refiro a obra 

não falo só de obra de cimento, há muita obra que o município pode e 

deve fazer e que não se restringe só a essa perspetiva, mas para isso tem 

de ter meios, é exatamente deste balanço que temos que fazer aqui o 

nosso ponto de situação.      

Aliviar o contribuinte sim, mas devemos fazê-lo também com prudência. 

Sabemos todos que o país e o município viveram momentos muito difíceis 

para o reequilíbrio das contas públicas. Já em 2009 tínhamos o IMI à 

taxa máxima. Em 2010, foi imposto que assim continuássemos, passou a 

ser obrigatório, tal como obrigatórias todas as taxas para o seu limite 

máximo na autarquia, e isto foi um mau momento. Portanto, eu apelava a 

que, nas deliberações que viermos a tomar, tivéssemos essa prudência 

para que não se faça um retrocesso, em termos não digo já financeiros, 

mas que não se faça um retrocesso em termos económicos, porque isso é 

mau para a vida do município. 

Quanto às taxas que aqui se falaram, no que diz respeito à derrama 

acompanhei muito o que disse ali o deputado da bancada do Partido 

Comunista, porém as propostas não vêm nesse sentido. Eu também não 

conheço a magnitude daquilo que estaria em causa se fôssemos mexer na 

taxa da derrama, mas penso que é uma matéria que deve ser pensada e 

voltada a pensar por todos nós, em momentos seguintes, porque não está 

desprovida de razão toda aquela preocupação social para com as 

pequenas empresas que o deputado teve e portanto também queria dar 

essa nota. 

Quanto ao IMI, penso que estamos num momento em que a autarquia 

tem alguma robustez para poder fazer aqui alguma redução. Também me 
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parece de toda a justeza que ela se faça e que se dê algum sinal aos 

munícipes de que se quer aliviar a carga fiscal e concordo que é o imposto 

mais abrangente. Nós vivemos ainda num país onde toda a gente – isto é 

cultural – quer ter a sua casa, o mercado de arrendamento é um mercado 

muito fraco, teremos de evoluir nesse sentido, como de resto a tendência 

europeia tem demonstrado e, por vezes, vamos muito atrás dessas 

tendências, mas parece-me que é a mais adequada o futuro.  

De forma que, pelas contas que eu consegui apurar, há aqui digamos que 

uma falha de receitas para o município numa grandeza que poderá ser de 

um milhão e meio de euros, mas penso que vale a pena dar este sinal.  

Relativamente a outro ponto que não foi referido, que é o do IRS, é um 

imposto que não abrange a maioria dos munícipes, porque, como 

sabemos, infelizmente há quem não pague IRS e eu quando falo do IRS 

digo que até pago pouco e sei que deveríamos pensar que se pagássemos 

muito IRS isso significava que tínhamos salários mais altos. De forma 

que mexer neste imposto é estarmos a mexer naqueles que estão da 

média da sociedade para cima, é beneficiá-los e em nada estaríamos a 

beneficiar os que estão mais para baixo. 

Em relação ao IRS, também queria dizer que, por via do próprio 

Orçamento de Estado, vai haver aqui um desagravamento, com a 

introdução dos sete escalões e já alguma coisa será feita a esse nível. E 

porque quando discutimos aqui 4%, 5% ou 3,5%, ou aquilo que viesse a 

estar aqui em discussão, convém também termos a noção da magnitude: 

um trabalhador que ganhe quinhentos e oitenta e três euros, não paga 

IRS, mas já um que ganhe seiscentos e oitenta e três euros paga 0,5%. 

Aplicando estas taxas, se for 4% estamos aqui a falar de uma diferença 

de cinquenta cêntimos que me parece que não é assim tão substancial, 

apesar de estarmos a falar de gente com salários mais baixos. 

Dou aqui só mais um ou dois exemplos para se perceber que, mesmo com 

salários mais elevados, esta taxa do IRS entre os 4% ou os 5%, não mexe 

muito no esforço financeiro das famílias. Para uma pessoa que ganhe mil 

e cem ou mil cento e cinquenta euros, paga cento e setenta e nove euros 

de IRS todos os meses, portanto entre 4% ou 5% é 1,8 euros por mês, não 

me parece também que haja aqui grande significado. 

Só para terminar, um exemplo de três mil e quinhentos ou três mil e 

seiscentos euros de rendimento mensal, estaríamos a falar aqui de um 
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IRS de mil e quarenta e quatro euros, aqui já é mais substancial, falamos 

de quarenta e um ou cinquenta e dois euros de diferença, estamos a falar 

aqui de dez euros por mês, para quem ganha este montante também me 

parece que não é desajustado. 

Portanto, parece-me que discutirmos isto seria mais a dimensão 

mediática do aspeto, se é quatro, se é cinco, se é três e meio, mas parece-

me que não é absolutamente desadequado e se queremos exigir, e 

devemos exigir, ao executivo que faça obra, também temos que dar 

algumas condições. E, para se darem essas condições, penso que é 

razoável aprovar aquilo que aqui vem e eu diria que, neste particular do 

IRS, para o município não é uma sobrecarga muito grande de imposto, 

mas ao fim do ano poderemos estar aqui a falar de mais um autocarro ou 

menos um autocarro, ou mais um equipamento que pode beneficiar 

socialmente os munícipes. 

De forma que me parece que aquilo que está aprovado deveria ser 

efetivamente aprovado.» 

O membro da AM, Sr. Carlos Vargas (PS) – «Sobre esta matéria, nós 

solicitámos a votação separada por pontos, porque não temos 

precisamente a mesma posição sobre todos os pontos. 

Relativamente ao IMI, estamos aqui a defender a posição dos vereadores 

do Partido Socialista deste executivo e do anterior executivo, porque esta 

redução dos 4% já nós defendíamos no anterior executivo. O máximo foi 

0,50% e com o Orçamento de Estado, não me lembro se foi de 2016 se foi 

de 2015, reduziu para 0,45%. Portanto acompanhamos esta proposta da 

redução para os 0,4%.  

A questão da redução do IMI, como acabou de dizer, é insignificante, 

portanto se é insignificante não tem impacto nas contas da Câmara. O 

melhor argumento para a redução do IMI foi o senhor que o deu. 

Mas, à parte disso, há aqui uma situação que não podemos esquecer, 

enquanto deputados municipais e enquanto farenses: não podemos 

esquecer que temos de ter alguma consideração e temos que dar um 

sinal, por aqueles que criaram, objetivamente, as condições para que esta 

Câmara conseguisse pagar algumas dívidas e restabelecer a situação 

financeira da Câmara. E essas pessoas, não foi uma questão de gestão, 

porque gestão todos somos capazes de a fazer desde que haja dinheiro 

para a fazer, essas pessoas foram os farenses, que foram altamente 
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penalizados em termos de IMI; o grande banco onde a Câmara foi buscar 

dinheiro para pagar as dívidas, foram os farenses, e tem que haver 

alguma consideração, e era um sinal dessa consideração que nós 

pedimos e que os nossos vereadores pediram e que nós vamos aqui 

apoiar essa proposta, a redução do IRS. Disse que o IMI era um imposto 

abrangente, eu penso que não, o IRS poderá ser muito mais abrangente. 

Nem toda a gente é proprietária de casas, há muita gente que não é. 

Portanto, em termos de IRS era esse sinal e nós vamos votar contra esta 

proposta porque propusemos uma redução de 20%. Não se trata aqui de 

retirar a capacidade financeira à Câmara, trata-se é de impedir de retirar 

capacidade financeira aos munícipes.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais 

inscrições, eu tenho de perguntar à Câmara Municipal se tem alguma 

resposta a dar à proposta da CDU. Porque nós não podemos alterar as 

propostas, pode é retirar.» 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Santos – «Falámos 

aqui em termos muito subjetivos dos valores e estamos a falar em termos 

de redução. Mas eu tenho aqui um mapa, que foi distribuído a semana 

passada pela Associação Nacional de Municípios e que refere aqui alguns 

números interessantes e que têm impacto nas contas da Câmara, 

nomeadamente que, em Faro, no próximo ano, vamos ter uma redução do 

FEF – Transferências do Governo – de dois milhões setecentos e oitenta e 

dois, para dois milhões quatrocentos e noventa e nove. E interessante 

que é uma redução de 10,2% de transferências do Governo para a 

Câmara Municipal. E é interessante que, neste mesmo quadro, Faro é a 

cidade no Algarve que maior redução vai ter, a Câmara seguinte é 

Portimão com 10% e depois todas as outras são reduções de 6% e daí 

para baixo. 

No entanto, é o próprio Governo, neste mapa, que indica que todas as 

Câmaras do Algarve vão receber mais transferências do Estado, ou seja 

mais 1,5%. Porquê? Porque o IRS vai compensar a redução do FEF. Ou 

seja: de IRS (para termos aqui noção também do que é que estamos a 

falar), a Câmara, em 2017, recebeu três milhões quinhentos e dezassete 

mil euros e a previsão para 2018 é de três milhões novecentos e quarenta 

e oito mil euros. Se aplicássemos aqui a redução dos 20%, estamos a 

falar, grosso modo, em setecentos mil euros a menos. Ou seja, aquele 
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1,5% que o Governo diz que a Câmara vai receber a mais por via do IRS, 

seria anulado nesse crescimento. 

Portanto são interessantes estas contas, e não são assim tão irrelevantes 

nas contas da Câmara, quando o PS depois vem querer reduzir a taxa em 

20%, ou seja, ia anular o 1,5% que o Governo diz que vai transferir a 

mais para a Câmara. Era só isso.» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Eu fico surpreendido com 

esta informação do Sr. Presidente em exercício, porque de facto foram 

lançados aqui uma série de dados, uma série de informação que são do 

desconhecimento, quer dos vereadores, quer dos deputados municipais.  

Nós estamos aqui e temos que votar em consciência e vocês não se podem 

fechar e não podem meter na gaveta informações importantíssimas, que 

podem decidir uma votação. Isto tem que terminar de uma vez por todas, 

vocês não podem funcionar em circuito fechado. Eu requeiro essa 

informação, porque de facto eu vou votar, mas quero votar em 

consciência, tanto eu como qualquer outro deputado municipal. Tenho 

dito, Sr. Presidente.» 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Santos – «Esta 

informação foi uma informação que foi distribuída à Associação Nacional 

de Municípios pelo Governo. Estão aqui todas as Câmaras do país, não é 

só Faro. Portanto nós tivemos esta informação de previsão de IRS, que foi 

dada pelo Governo há uma semana, depois da votação em Câmara 

quando nós recebemos esta documentação. Portanto a questão do IRS 

sabíamos os valores do ano passado, como é óbvio o PS e todos os 

elementos municipais podem saber as contas do ano passado, 

consultando o Orçamento e consultando as receitas que a Câmara teve. 

Em relação ao próximo ano e em relação ao IRS, é esta a informação que 

tivemos a semana passada. Obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Os serviços da Assembleia 

Municipal vão fazendo percorrer este documento e passávamos à votação 

por pontos» 

Votação do Ponto 01 

“Fixar para o ano 2018 a taxa de derrama, de acordo com o artigo 18 da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, em 1,5%.” 
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Votos contra – 03 (CDU) 

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

Abstenções – 12 (PS) 

Aprovado por maioria 

Votação do Ponto 02 

“Fixar para o ano de 2017 as seguintes taxas para o Imposto Municipal 

sobre Imóveis: 

- Prédios rústicos: 0,8% 

- Prédios urbanos: 0,4%” 

Votos contra – 03 (CDU) 

Votos a favor – 27 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 

Abstenções – 01 (BE) 

Aprovado por maioria 

 

Votação do Ponto 03 

“Fixar para o ano de 2018 a taxa de participação variável no IRS, de 

acordo com o artigo 26.º da lei 73/2013, de 3 de setembro, em 0,5%.” 

Votos contra – 13 (12PS; 01BE) 

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

Abstenções – 00 

Aprovado por maioria 

Votação do Ponto 04 

“Aprovar para o ano de 2018, a Taxa dos Direitos de Passagem, nos 

termos do artigo 106.º da Lei n.º5/2004 de 10 de fevereiro, na sua 

redação atual, em 0,25%.” 

Votos contra – 00 

Votos a favor – 31 (12PS; 03CDU; 01BE; 01PAN; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 

01PPM) 

Abstenções – 00 
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Aprovado por unanimidade 

O ponto nº. 2 foi aprovado, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

DELIBERAÇÃO 

Aos dezassete dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, 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 801/2017/CM 

(e respetiva documentação de suporte) – Determinação das Taxas de Derrama, IMI, 

IRS e da Taxa de Direitos de Passagem, conforme apresentado no ofício n.º 013219, 

de 20/10/2017, da Câmara Municipal de Faro, designadamente: 

1 – Fixar para o ano de 2018 a taxa de derrama, de acordo com o artigo 18º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, em 1,5%; 

2 – Fixar para o ano de 2017 as seguintes taxas para o Imposto Municipal sobre 

Imóveis: 

  - Prédios rústicos: 0,8% 

  - Prédios urbanos: 0,4% 

- Redução de taxa, nos termos previstos 112.º-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 – Fixar para o ano de 2018 a taxa de participação variável no IRS, de acordo com o 

artigo 26.º da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, em 5%; 

4 – Aprovar para o ano de 2018, a Taxa dos Direitos de Passagem, nos termos do 

artigo 106º da Lei n.º 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: 
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 Ponto 1  

 Votos a favor 16  PSD-10/ CDS-2/ MPT-1/ PPM-1/ BE-1/ PAN-1 

 Votos contra  03  CDU-3 

  Abstenções   12  PS-12 

 Ponto 2  

 Votos a favor  27  PS-12/ PSD-10/ CDS-2/ MPT-1/ PPM-1/ PAN-1  

 Votos contra   03  CDU-3 

  Abstenções    01  BE-1 

 Ponto 3  

 Votos a favor  18  PSD-10/ CDS-2/  CDU-3/ PAN-1/ MPT-1/ PPM-1 

 Votos contra   13  PS-12/  BE-1 

  Abstenções     00  

 Ponto 4  

 Votos a favor  31  PS-12/ PSD-10/ CDU-3/  CDS-2/  PPM-1/  BE-1/  PAN-1/  MPT-1 

 Votos contra   00 

  Abstenções    00 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 03 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Estratégia de regeneração urbana: 

declaração dos prédios devolutos em 2017 – Proposta n.º 

725/2017/CM. (Doc. nº. 02) 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Santos – «Uma 

apresentação breve, sustentada aqui no powerpoint, ou seja uma nota 

prévia. 

As taxas de IMI previstas são elevadas anualmente ao triplo para prédios 

urbanos que se encontram devolutos há mais de um ano, assim como os 

prédios em ruínas. 

Uma breve definição: que se considera devoluto o prédio urbano ou fração 

autónoma que durante um ano se encontre desocupado. E verifica-se 

como? Através da inexistência de contratos em vigor de 
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telecomunicações, água, gás, eletricidade, portanto as faturações 

relativas a estes consumos. 

Considera-se ainda que, apesar da melhoria que temos vivido em Faro na 

recuperação de edifícios, ainda existe um considerável número de 

edifícios desocupados e, através desta medida, pretende-se 

responsabilizar os proprietários, dinamizar o mercado de arrendamento e 

fomentar a reabilitação dos edifícios. 

Do que foi analisado, nós analisámos cento e setenta e quatro edifícios 

que correspondem a duzentas e uma unidades independentes em 2017. 

Foram notificados duzentos e cinco proprietários, houve quinze 

contestações, prestou-se vinte e um esclarecimentos, chegando-se ao 

resultado final de cento e sessenta e cinco edifícios devolutos 

correspondentes a cento e noventa unidades independentes a declarar 

para o ano de 2017. 

Aqui, de forma espacial, geográfica, estão identificados todos os imóveis, 

que eu referi anteriormente. Está aqui um gráfico também que demonstra 

a evolução da declaração de prédios devolutos ao longo dos anos, desde 

2009 até 2017. E portanto propõe-se declarar devolutos os cento e 

sessenta e cinco prédios correspondentes a cento e noventa e uma 

unidades independentes, nos termos da lei.» 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Portanto, estes prédios 

devolutos, os cento e sessenta e cinco correspondentes a cento e noventa 

e uma unidades, estão dentro dos critérios legais e portanto nada a opor. 

Mas nós temos que ver que muitas vezes, por trás do articulado legal do 

dura lex sed lex, há muitas situações que deviam ser contempladas. 

Eu vou fazer um pouco de advogado do diabo e vou dar um exemplo 

muito rápido de uma história de um familiar próximo, que tinha uma 

casa, estava desocupada e resolveu arrendá-la. O que é que sucedeu? Os 

inquilinos transformaram a casa para um lar de idosos, cobravam o 

couro e o cabelo aos idosos, mas no entanto não pagavam a renda. Ou 

seja, pagavam uma vez em janeiro, depois pagavam em julho ou agosto, 

depois em dezembro, para ir mantendo a coisa… Resultado, aquilo 

acabou por ir para em tribunal, ordem de despejo, e no tribunal foram 

condenados a pagar. Solução: falência! Pronto, está o problema resolvido.  

É claro que o proprietário da casa ficou com uma casa por arranjar e, 

com a situação da crise da habitação, ficou à espera de melhores dias. O 
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que é que sucedeu? Casa ocupada com (infelizmente há situações assim) 

drogados; roubaram as canalizações, o material sanitário, torneiras, os 

fios de cobre…, resultado – intimação da Câmara (não é do concelho de 

Faro é de um outro concelho) que o proprietário tinha que entaipar. Sim 

senhor, entaiparam a casa com madeira, mas a madeira é perecível e é 

fácil e retirar. Portanto, outra vez a casa ocupada com pessoas da 

situação que já referi e o proprietário foi obrigado a entaipar com tijolo. 

Foram gastos milhares de euros para resolver o problema, e o que é que 

verificamos? Que o Estado não cumpre na sua função de defesa do 

cidadão, de pessoas e bens, e depois vem o próprio Estado, agora através 

do município que é a Câmara, considerar aquilo um prédio devoluto e o 

cidadão é penalizado duplamente, neste caso até nem é duplamente é 

triplamente, porque como sabemos o IMI para estes casos é a triplicar.» 

O membro da AM, Sr.ª Susana Joaquim (PS) – «Boa noite, quero 

cumprimentar todos os membros da Assembleia Municipal na pessoa do 

Sr. Presidente, assim como quero cumprimentar todos os membros do 

Executivo da Câmara Municipal de Faro e todos os munícipes aqui 

presentes. 

Os membros da bancada do Partido Socialista irão abster-se nesta 

votação, uma vez que consideram que existem fragilidades no processo de 

apuramento dos prédios devolutos, pondo em causa o princípio da 

igualdade. Disse.» 

O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas (CDU) – «Relativamente a esta 

matéria, dizer três ou quatro coisas que são importantes para nós. 

Em primeiro lugar: em determinada altura havia uma situação que nos 

levava sempre a votar a favor desta taxa. Porque muitos proprietários, 

porque na altura havia mercado para a construção civil, deixavam 

degradar propositadamente os edifícios para depois poderem fazer 

prédios, ganhando com isso, naturalmente. Hoje esse problema não de 

coloca, porque a construção civil está como está, as situações são 

diferentes, portanto há outras situações que têm de ser consideradas, 

embora isto tenha evoluído, aliás, evoluiu-se bastante com o 

regulamento, evoluiu-se com critério e, mesmo assim, há sempre 

possibilidades de se cometer algumas injustiças, embora as pessoas 

visadas tenham possibilidade de contestar. 
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Mas o critério que leva a considerar uma casa devoluta é, sobretudo, o 

facto de durante um ano não ter pago água, portanto logo a casa está 

devoluta. Mas há muitas situações que podem originar isso e a 

determinada altura, também na altura da crise, muitas pequenas lojas 

fecharam porque faliram, não podiam, mas entretanto esperaram 

melhores dias. Passou um ano e a partir daí passaram a ser taxadas três 

vezes mais, porque entretanto não conseguiram resolver o problema. 

Parece que essa situação está diminuída e como tal, nós consideramos 

em relação a isto (porque continuamos com dúvidas que isto seja tudo 

tão linear assim e que não haja possibilidade de vermos algumas 

injustiças, que sempre houve), nós consideramos abster-nos 

relativamente a esta situação.» 

O membro da AM, Sr. João Beles (PAN) – «A pergunta que eu quero 

fazer é o seguinte: com estes casos há pequenas casas de pessoas que as 

abandonaram, até deve haver dificuldade em localizar os donos dessas 

casas abandonadas, eu pergunto se a Câmara Municipal pensa nalguns 

casos – porque alguém já me falou que o valor das casas era tão irrisório 

que até vendia a casa – a haver alguns casos destes se a Câmara está a 

pensar em adquirir essas casas em ruínas para mais tarde vir a colocá-

las para arrendamento a pessoas com dificuldades?  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Como se pode constatar 

pelo documento apresentado, existem inúmeros prédios devolutos e 

alguns até alvo de ocupação indevida e outros a colocar em causa a 

segurança pública dos cidadãos, com rachas e telhados que podem cair a 

qualquer momento. 

Neste sentido, uma tomada de posse da Câmara Municipal de Faro, com 

estas medidas, junto dos proprietários dos imóveis impõe-se. Não 

esquecendo no entanto que a própria Câmara Municipal também ela é 

proprietária de alguns imóveis que precisam de ser reabilitados. 

Vemos, nestas medidas, um conjunto de incentivos à reabilitação dos 

mesmos, ou à sua colocação no mercado para irem ser reabilitados pelos 

futuros proprietários.  

Vamos votar favoravelmente a proposta, como é evidente.» 



Ata nº. 02                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   66 

17/11/2017                                                                                                                                             

 

 

O membro da AM, Sr.ª Teresa Correia (PSD) – «Cumprimento o Sr. 

Presidente. Só queria dar aqui alguns esclarecimentos. 

Este processo dos prédios devolutos é um processo que já se arrasta há 

cerca de pelo menos nove anos. Já se consegue perceber que existe uma 

evolução positiva, trouxe benefícios a Faro. É um processo que exige 

muitos meios, exige uma estrutura de pessoal permanente, na Câmara, a 

trabalhar também para este objetivo e, dos próprios gráficos da evolução 

que foram apresentados aqui nesta apresentação, deu para perceber que 

valeu a pena, em certo sentido, esse esforço. Porque isso acabou por se 

traduzir num esforço, tanto de meios da parte dos serviços, como 

também do próprio Executivo, porque houve de facto renovação de 

projetos que deram entrada naquelas edificações que estavam devolutas, 

houve também venda e colocação no mercado de edifícios que não 

estavam em condições. Houve, na verdade, uma evolução de aumento de 

segurança e, conjugado com outras medidas, sente-se que na verdade 

resultou um efeito benéfico ao nosso núcleo histórico. 

Por outro lado, há que referir que foram feitos sempre alargamentos na 

área geográfica. Portanto, toda a área geográfica evoluiu, sempre no 

sentido do alargamento e na medida em que se conseguia ter meios 

suficientes para atingir mais áreas relativamente àquelas que tínhamos 

nos anos anteriores.   

Em relação aos critérios que se utilizam, a questão da água ou da fatura 

é apenas um indício, há outros critérios, há uma lista bastante grande e 

há uma informação técnica que expõe, no fundo, critérios que vão para 

além da questão de verificação se tem água ou se não tem água paga, 

portanto não é por aí. Existem outras questões, como por exemplo 

pessoas que tenham processos em tribunal e que façam prova que 

tiveram um processo em tribunal, são excluídos da identificação de 

devolutos. Pessoas que tenham introduzido projetos de obras e que 

tenham um projeto de obras aprovado, por exemplo, também são 

excluídas. Existe uma lista bastante grande de situações, para além 

daquela mera verificação de ter fatura ou não ter fatura. Por acaso essa 

informação técnica está bastante explícita e queria só assinalar que não 

se pode simplificar este processo dos devolutos apenas à não verificação 

do contador da água ou não, porque é muito mais do que isso. Muito 

obrigada.» 
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Não havendo mais inscrições, passou-se à votação do Ponto n.º 03. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

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

Abstenções – 15 (12PS; 03CDU)      

Face ao resultado obtido, o referido ponto foi aprovado por maioria. 

 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 04 

Apreciação, discussão e votação da Proposta apresentada pelo Grupo 

Municipal do Partido Socialista: “Proposta – Consecução da 

Igualdade de Género no cumprimento da legalidade.” (Doc. nº. 03) 

O membro da AM, Sr.ª Susana Joaquim (PS) – «Boa noite, uma vez 

mais. Vou apresentar a proposta do Grupo Municipal do Partido 

Socialista, a que todos os deputados municipais já tiveram acesso, 

dispensando a leitura. 

Começo por fazer referência a alguns documentos que serviram de 

suporte para a elaboração desta proposta, nomeadamente o 5º Plano 

Nacional para a Igualdade de Género, onde é referido: promover a 

igualdade entre as mulheres e os homens, como essencial a uma vivência 

plena da cidadania, constituindo um pré-requisito para se alcançar uma 

sociedade mais moderna, justa e equitativa. É um dever inequívoco de 

qualquer governo e uma obrigação de todos aqueles e aquelas que 

asseguram o serviço público em geral. 

A Administração Local é um elemento imprescindível para a construção 

da igualdade de género. O desenvolvimento de Planos Municipais para a 

Igualdade tem constituído um dos domínios centrais da cooperação entre 

a Administração Central e as Autarquias Locais. 

Fazer também referência à Estratégia Europa 2020, que tem como linha 

prioritária para as políticas de emprego dos Estados Membros aumentar 

a participação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, 

diminuir o desemprego estrutural e fomentar o emprego de qualidade. 
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Vou referir também o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio 2015, da Organização das Nações Unidas, onde o objetivo n.º 3 

tem como prioridade promover a igualdade de género e capacitar as 

mulheres. Continuam a enfrentar a discriminação no acesso ao trabalho, 

bens económicos e na participação no processo de tomada de decisão 

privado e público. 

Apesar de muitos progressos nas últimas duas décadas, continuam a 

existir muitas lacunas. É fundamental abordar as principais áreas da 

desigualdade de género, incluindo a discriminação com base no género, a 

desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho e a participação desigual na tomada de decisão privada e 

pública. 

Quero também fazer referência à Lei 62/2017, de 01 de agosto, que 

estabelece o regime de representação equilibrada entre mulheres e 

homens nos órgãos de administração e fiscalização das entidades do 

setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. 

A proporção das pessoas de cada sexo designadas em razão das suas 

competências, aptidões, experiência e qualificações legalmente exigíveis 

para os órgãos referidos no número anterior obedece aos limiares 

mínimos definidos na presente Lei, 33,3%. 

O Município de Faro, pela sua proximidade com a população, tem o dever 

de se afirmar como impulsionador de medidas que tenham como objetivo 

a promoção da política de igualdade de género e de oportunidades.  

Com um Plano Municipal para a Igualdade de Género, a Autarquia de 

Faro assume um compromisso político com a promoção da igualdade e 

com a promoção da qualidade de vida de mulheres e de homens a nível 

local. 

Quero ainda terminar e aproveitar para lhes falar um bocadinho de Maria 

Veleda. Maria Veleda é o pseudónimo de Maria Carolina Frederico 

Crispim, natural de Faro, nasceu a 26 de fevereiro de 1871 e faleceu em 

1955. Mulher, educadora, professora feminista, foi pioneira na luta pela 

educação das crianças e na luta pelos direitos das mulheres. 

Consciente das desigualdades que afetavam as mulheres numa sociedade 

conservadora, dedicou a sua vida a defender os direitos jurídicos, cívicos 

e políticos entre os sexos. 
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Criou cursos noturnos para dar oportunidade às mulheres de adquirirem 

competências para o exercício de uma profissão e participação ativa na 

vida política. Permitiu às mulheres o acesso à educação. Acreditava no 

poder da educação sobre a sociedade e, sobretudo, que a educação era 

fonte de felicidade individual e coletiva, fator de transformação social.  

Tinha a consciência que a emancipação feminina dependia da educação e 

capacitação, pois só isso poderia libertar as mulheres dos preconceitos 

sociais e prepará-las para o exercício de uma profissão que lhes 

garantisse autonomia económica, ou reconhecimento social do seu valor 

e dos seus direitos como pessoas e cidadãs. 

Republicana, trilhou caminhos reservados aos homens. Como dirigente 

da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, empenhou-se na luta 

pelo sufrágio feminino. 

Posto isto, o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a 

Assembleia Municipal de Faro, na sua reunião de 17 de novembro de 

2017, delibere que: 

- A Câmara Municipal de Faro apresente a esta Assembleia um 

documento de intenções de política municipal sobre esta matéria, no 

prazo de 90 dias; 

- O Executivo da Câmara proceda à revisão e adoção do Plano Municipal 

para a Igualdade de Género e de Oportunidades de Faro para o período 

de 2018-2021; 

- Assuma o compromisso de designar para os diversos órgãos de 

representação sob indicação do Município, seja garantida uma presença 

mínima de 33,3%, resultante da aplicação do princípio da igualdade de 

género; 

- O Executivo Municipal promova todas as medidas necessárias ao 

cumprimento atempado das metas requeridas na Lei 62/2017, 

nomeadamente no que respeita às empresas municipais e aos lugares de 

chefia e administração do setor autárquico, garantindo o mínimo de 33% 

em todos os órgãos de gestão de empresa e assegurando o mínimo de 

33% nas chefias intermédias nas estruturas da Câmara e empresas 

municipais; 

- O Executivo Municipal apresente e adote uma Carta de Compromisso, 

que garanta a implementação efetiva, entre outras, de medidas tendentes 
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à promoção da igualdade na independência económica, da igualdade na 

remuneração por trabalho igual e por trabalho de igual valor, à igualdade 

na tomada de decisões, à promoção da dignidade e integridade, contendo 

igualmente propostas e objetivos necessários de combate da violência de 

género e da violência doméstica; 

- A Câmara Municipal de Faro apresente, até 31 de janeiro de cada ano 

um relatório de situação sobre a implementação do Plano e Política de 

Igualdade e Dignidade Humana do Município, devendo a Assembleia 

Municipal proceder à avaliação e monitorização anual da implementação 

das medidas adotadas nesta matéria; 

- Se constitua uma Comissão de Acompanhamento, no âmbito das 

atribuições desta Assembleia, designadamente com o intuito de avaliar as 

medidas implementadas pelo Executivo municipal que corporizem as 

recomendações acima referidas; 

- Promova, em conjunto com o Executivo Municipal, o dia 26 de fevereiro 

como o Dia Municipal da Igualdade, em honra de Maria Veleda;   

- O Executivo Municipal assegure e coopere ativamente nas 

comemorações do Dia Internacional da Mulher, 8 de março.  

Terminei.» 

O membro da AM, Sr.ª Catarina Marques (CDU) – «Obrigada, Sr. 

Presidente. 

De facto, sou eu que vou falar como poderia ser o meu camarada Botelho, 

porque a questão da igualdade também está presente nestas questões, 

mas pronto, fiquei eu com esta matéria.  

Dizer que, de facto, a CDU é uma defensora da igualdade, eu própria faço 

parte de organismos e de movimentos que lutam pela igualdade e que as 

mulheres têm sido o grande motor de luta pela igualdade no nosso país. 

A igualdade na lei e a igualdade na vida. A igualdade no acesso às 

prestações sociais, no acesso a cuidados de saúde, de educação e de 

ensino. 

Como foi aqui explanado pelo PS, de facto existe muita legislação e 

inclusivamente legislação não só nacional como europeia. Portanto, a 

questão da igualdade de géneros está protegida e regulamentada da 

melhor forma possível. E nós pensamos: se está regulamentada, se está 

legislada, porque é que não é efetiva? Porque é que não se concretiza? E 
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se calhar não se concretiza porque não estão criadas as condições para 

que se concretize e para que, de facto, as mulheres tenham um papel 

igualitário, numa sociedade que ainda é dominada por homens. 

E, a nosso ver, essas condições têm a ver com muitas coisas: 

- Trabalho das mulheres – e dos homens também – em situações 

degradantes, condições de trabalho; falta de respeito à dignidade humana 

reflete-se nos baixos salários, nas baixas pensões; é cada vez mais 

precário o emprego das mulheres, principalmente se estiverem grávidas 

ou se forem lactantes, sobretudo emprego jovem, em que as mulheres 

querem trabalhar e, se se apresentam a uma entrevista de trabalho 

grávidas, são mandadas embora. Portanto, onde é que está a igualdade 

nisto?  

- Os horários e os ritmos de trabalho são avassaladores, são 

incompatíveis com os horários das escolas e das famílias.  

- Não se tem verificado, nas últimas décadas, uma verdadeira política de 

combate à pobreza.  

- Procedeu-se a cortes nas prestações sociais, no desemprego, na 

maternidade. O ataque aos serviços públicos afastou milhares de 

mulheres do acesso à saúde, do direito à saúde sexual e reprodutiva, o 

direito à IVG, às consultas de planeamento familiar, os rastreios do cólon 

do útero e da mama.  

- Não se promove o alargamento da produção nacional que traria riqueza 

para o país e postos de trabalho.  

- Com o ataque à escola pública, milhares de mulheres sofrem na pele 

dificuldades de acesso à escola, a creches, a tempos livres para os seus 

filhos. Até na privatização das cantinas escolares as mulheres sofreram e 

foram prejudicadas, porque muitas – e diga-se as que podem, as que 

financeiramente o podem fazer – têm de fazer refeições extras para os 

seus filhos, que não têm comida ou alimentação condigna nas escolas. 

E, portanto, tudo isto enche e preenche a mulher de tal forma que como é 

que podemos efetivar uma igualdade de direitos?  

São desrespeitados e violados os direitos sexuais e reprodutivos; é 

desrespeitada a função social da maternidade e da paternidade. É lento o 

processo na assistência judiciária, mulheres que sofrem abusos de 
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violência doméstica, é lento o apoio na Assistência Social, na Assistência 

Económica. 

E portanto, num quadro desta natureza, é difícil que a lei que existe 

possa, efetivamente, ser posta em prática. 

Para além disso, a CDU também acha que a igualdade e a emancipação 

das mulheres está completamente ligada à igualdade e à emancipação 

dos trabalhadores e do povo. O povo e os trabalhadores continuam 

propondo, reivindicando e valorizando o seu papel, a sua ação e a sua 

intervenção na sociedade, e as mulheres também fazem parte desse povo 

e são elas também que lutam por direitos, por defesa dos serviços 

públicos, pelas prestações sociais, etc. 

Há aqui uma questão que é levantada na proposta do PS, que tem a ver 

com a percentagem de mulheres em cargos públicos. A CDU não 

concorda que se aplique esse sistema de cotas, porque consideramos que 

estas condições que eu acabei agora de relatar são de facto as condições 

objetivas para que a mulher possa, efetivamente, participar na vida 

pública. Ou seja, não tem que haver cotas. Se a mulher tem condições de 

vida e de trabalho que lhe permita ter tempo livre e disponibilidade, ela 

vai exercer cargos públicos. Eu exerço cargos públicos e eu sei as voltas 

que tenho que dar muitas vezes à minha vida, para conseguir dar 

resposta ao cargo público que exerço. Ainda ontem estive com o meu filho 

numa urgência no Hospital de Faro e estive lá várias horas. 

Portanto, se o apoio no Serviço Nacional de Saúde, se as prestações me 

ajudarem e apoiarem – e eu falo de mim entre aspas, a mim, as mulheres 

– as coisas não teriam que chegar ao ponto a que chegaram. 

E, portanto, estas alterações de política só ocorrerão numa sociedade 

socialista, que crie estruturas de apoio, não só para as mulheres mas 

para todos os cidadãos e nomeadamente no acesso ao serviço de saúde, à 

educação, no apoio à infância, no apoio à velhice (porque muitas vezes as 

mulheres ficam com os filhos mas também ficam com os idosos), no apoio 

à deficiência, etc.  

E portanto nós acompanhamos esta proposta do PS, mas do ponto de 

vista de uma mudança de políticas que abra caminho à aquisição de 

direitos não só por parte das mulheres, mas por parte da sociedade. 

Muito obrigada.» 
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O membro da AM, Sr.ª Cátia Morais (PSD) – «Obrigada. Apresento os 

meus sinceros cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

aos Srs. Deputados e ao caro público aqui presente. 

O Grupo Municipal do Partido Social Democrata comunga o espírito e a 

intenção presentes na proposta apresentada pelo PS e quanto a isto nós 

somos claros. 

No entanto, esta questão das cotas é uma questão que é controversa. É 

uma matéria que, sendo uma matéria presente, os efeitos desta questão 

só poderão ser estudados e só poderão ser avaliados devidamente, no 

futuro. E só poderão sê-lo precisamente indo ao encontro daquilo que a 

deputada municipal da CDU acabou agora mesmo de dizer. É que 

consideramos precisamente que esta é uma matéria que tem sido tratada, 

e é tratada, apenas ao nível das consequências. Na redução da 

discrepância do número de géneros, ou melhor, em que há mais homens 

do que mulheres, ou que há ausência até de mulheres. 

No entanto, tem de começar a haver a preocupação, e como mencionado 

pela Sr.ª Deputada, de se estudar e de haver essa preocupação quanto às 

causas, quanto à origem dessa discrepância. 

Entre nós, e seguramente vê-se precisamente nas demais bancadas, não 

há entre nós um consenso quanto ao uso instrumental das cotas. Alguns 

de nós veem mesmo nesta questão das cotas uma certa indignidade, na 

medida em que permite premiar a falta de mérito no acesso a 

determinada posição à custa de se conseguir uma posição precisamente 

por se pertencer ao género que é conveniente, no caso o género feminino. 

Muitos também entendem, alguns outros, que o atual desenvolvimento 

da sociedade já ultrapassou estes preconceitos e que podem ser 

perfeitamente prescindidas medidas de discriminação positiva desta 

natureza.  

Afinal – e se calhar agora dirigindo-me às mulheres, num ponto mais 

específico – sempre importaria perguntar se a mulher, ou as mulheres em 

concreto que querem ascender a um determinado lugar ou a determinada 

posição, se lhe interessaria, ainda que indevidamente, que ficasse no ar, 

ou que ficasse de alguma forma instalada a dúvida, se afinal o seu acesso 

a uma determinada posição se deveu afinal à necessidade de ter de se 

preencher uma cota?   
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De todo o modo, repito, muitos e muitas de nós do PSD concordam com 

as cotas e todos nós concordamos que é um imperativo que tenhamos 

uma sociedade sem preconceitos, sem complexos e sem discriminação. E, 

por isso, nós não nos opomos ao espírito desta proposta do PS. 

Contudo, o PSD não pode apoiar a ilegalidade. A Lei 62/2017, a que o PS 

se refere e que sustenta na verdade a sua proposta, e passo a citar, 

conforme prevê o artigo 1.º n.º 1 dessa mesma lei, aplica-se única e 

exclusivamente às entidades do setor público empresarial e às empresas 

cotadas em bolsa”. E o artigo 2.º, n.º1 permite também “que seja aplicado 

(com as necessárias adaptações, é claro) ao setor empresarial local.”  

Fica claro, assim, que o município pode e deve fazer a aplicação às 

empresas municipais desta lei 62/2017, como consta ademais na 

primeira parte do ponto quatro da vossa proposta (do PS), mas já não se 

pode estender aos lugares de chefia e administração e às chefias 

intermédias, como se pretende nesta proposta apresentada. 

Propor isto é, na verdade, ignorar que os lugares dirigentes intermédios 

na administração pública são regulados pelo Estatuto do Pessoal 

Dirigente aprovado pela Lei 2/2004, conjugado com a Lei 49/2012, nas 

suas redações atuais. 

Este Estatuto, o Estatuto do Pessoal Dirigente consagra um procedimento 

concursal como forma de recrutamento dos lugares de chefias 

intermédias. Seria, no mínimo, diria ousado que um procedimento 

concursal, que é baseado no mérito, na experiência e no curriculum, 

pudesse ser enviesado com uma restrição de género para o provimento de 

qualquer lugar. Ousado, mas acima de tudo seria, e é, ilegal. É por isto 

mesmo que não podemos apoiar a proposta apresentada pelo PS. 

Por outro lado, relativamente ao ponto 8 da proposta, cumpre dizer que 

respeitamos a luta, o trabalho de todos e de todas, que têm defendido e 

defendem os direitos cívicos e os valores da igualdade, como é o caso de 

Maria Veleda. 

E, por isso, consideramos que importa sim separar águas. Podemos em 

proposta autónoma, se assim entenderem, acompanhar o que aqui 

defendemos e que consideramos ser legal, mas nunca podemos misturar 

o que não pode ser misturado. E por isso mesmo a nossa opção não pode 

ser outra que não a de não votar favoravelmente a vossa proposta, não 
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obstante e caso estejam disponíveis para isso, retirando aquilo que 

consideramos ser ilegal, poderemos acompanhar a proposta do PS.» 

O membro da AM, Sr. Manuel Mestre (MPT) – «Após esta intervenção, 

eu quase que não me apetece dizer mais nada, mas pronto. 

Da forma como a proposta está colocada, o MPT não pode concordar, pois 

todos os indivíduos, independentemente do género, devem-se impor pela 

sua capacidade de trabalho, ou por outra capacidade se for o caso. 

As mulheres não precisam de ser impostas em nenhum cargo, pois 

conseguem esse reconhecimento pelos seus pares, pela sua capacidade 

de trabalho. Todas as mulheres que eu conheço são super mulheres, são 

super seres humanos: depois do dia de trabalho, chegam a casa e ainda 

têm que fazer inúmeras coisas, porque infelizmente há muitos homens 

que não as ajudam em casa. Portanto, só por aí se vê a capacidade de 

trabalho de toda e qualquer mulher. 

Portanto, a imposição da mulher em qualquer cargo, só por si, com cotas, 

com uma percentagem, com uma tabela matemática, não faz sentido 

nenhum, pois as mulheres por si só já têm uma capacidade de trabalho 

tremenda.  

Disse.» 

O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

Como já tive ocasião de transmitir, eu procurarei nesta Assembleia 

Municipal, e nestas reuniões da Assembleia Municipal, intervir apenas 

em algumas questões que considero muito relevantes. E este é um dos 

temas que considero muito relevante. E quero aliás suscitar que, com os 

demais membros desta bancada, sou um dos que contribuiu para a 

redação de muitos aspetos desta proposta, foi construída entre todos e de 

uma forma aberta. 

E faço-o porque em primeiro lugar acho que, e citando a frase do 

ambiente que diz “pensar global e agir local”, este é bem um exemplo em 

que é preciso pensar global e agir local. 

E, por outro lado, faço-o porque acho que só quando os homens se 

empenharem de facto na promoção da igualdade de género é que 

trabalharemos para a igualdade de género. E já agora, também o faço por 
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uma outra circunstância, ou fazemo-lo por uma outra circunstância, face 

a esta informação. Sim, é verdade que as mulheres mais sucedidas, e 

tenho o privilégio de conviver com muitas mulheres que têm grande 

sucesso, quer na atividade académica, quer política, quer enquanto 

profissionais, normalmente têm uma reserva sobre o tema das cotas.  

Mas a primeira questão que importa sublinhar é que o aumento da 

participação das mulheres está indissocialmente ligado às cotas. Os 

Relatórios da Comissão da Igualdade de Género, que ontem assinalou 

quarenta anos, demonstram que a tendência foi que foram as cotas que 

levaram os países escandinavos a ter mais participação de mulheres.  

E já agora, olhemos à volta: nesta última eleição do dia 1 de outubro, em 

vinte e sete membros desta Assembleia Municipal, eleitos diretamente, 

foram eleitas dez mulheres, talvez seja a composição em que há uma 

maior participação de mulheres. Pergunto eu: se não houvesse cotas, 

tinham sido eleitas dez mulheres? Com todo o respeito pela atividade e 

pelo empenho de todas as que estão aqui à volta? Olhemos para a 

Câmara Municipal: nove pessoas, nove eleitos, quantos são mulheres? 

Dois. Qual é o órgão que tem maior participação de mulheres? A 

Assembleia Municipal! É um bom sinal. 

E portanto o que aqui foi apresentado foi dizer assim: o município já tem 

um Plano para a Promoção de Igualdade – eu confesso que eu próprio não 

sabia que tinha sido elaborado, deve ter sido elaborado pelo Executivo 

com os Serviços de Ação Social e quero felicitar –, mas o que nós 

propusemos é: atualize-se! Faça-se de uma forma mais abrangente e 

alargada. 

Dirão: mas é preciso ir mais além, tomar-se outras iniciativas. E esta 

proposta tem o cuidado de se inserir bem naquilo que é o papel, ou aquilo 

que são as atribuições dos municípios, no âmbito da promoção do 

desenvolvimento social. E portanto quero aqui assumir que a nossa 

posição é uma posição construtiva e quando defendemos que deve haver 

um acompanhamento, deve haver maior interação, porque a maior parte 

de nós, ou quase todos nós, já participámos nas iniciativas assinalando o 

Dia da Mulher; isso é positivo e o que nós propomos é que se vá mais 

além, que se faça de uma forma mais consistente, de uma forma mais 

articulada e organizada toda esta intervenção. 

Foi aqui levantada uma questão concreta que tem a ver com uma questão 

legal. Nós não podemos cometer nenhuma ilegalidade e, portanto, pela 
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nossa parte, retiramos já essa parte do ponto em que foi aqui levantada a 

ilegalidade. Sem prejuízo do cumprimento estrito da legalidade, esta 

preocupação da promoção da igualdade deve estar em todos os agentes 

políticos e em todas as decisões. Porque ainda recentemente foi aprovado 

um relatório, no Parlamento Europeu, sobre a questão da desigualdade e 

onde há atualmente um maior crescimento da desigualdade é nas 

mulheres, quer as mais idosas, quer as mais jovens, esse é um ponto 

concreto. 

E como disse aqui a Catarina, peço desculpa de a tratar desta forma, 

querem um bom exemplo de como nós não promovemos muito bem a 

questão da igualdade? Perguntem a cada uma, não vamos fazer aqui 

porque não temos que aqui revelar a vida pessoal de cada uma, mas 

pensemos qual foi o exercício que cada uma das mulheres que aqui está 

presente na Assembleia Municipal ou na Câmara, teve que fazer para 

organizar a sua vida hoje. Porque só de facto uma sociedade dominada 

maioritariamente pelos homens é que faz uma Assembleia Municipal até 

às duas da manhã ou até às três da manhã. Porque para uma sociedade 

machista como é a nossa, este é um bom exemplo de como nós não 

tratamos a igualdade de género aqui. 

Portanto, Sr. Presidente, retiramos aquela parte, porque não queremos 

qualquer ilegalidade e de outra forma se alguém quiser votar a questão 

das cotas separadamente, nós votamos a favor, mas não seja por isso que 

a proposta seja rejeitada. 

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Sr.ª Manuela Neto (PS) – «Eu quero referir alguns 

dados apoiados na ciência, que nos dizem, nomeadamente a Psicologia 

Diferencial, que homens e mulheres nascem iguais. Os níveis de 

inteligência, os QI, os chamados Coeficientes de Inteligência, são iguais. 

As únicas diferenças notórias, ao nível das aptidões, são que as mulheres 

têm maior aptidão verbal e os homens têm maior aptidão espácio- 

temporal, o que de modo nenhum iria justificar que houvesse estas 

diferenças ao nível de género que existem nas sociedades ainda hoje em 

dia. 

As diferenças de género são socialmente adquiridas, portanto elas 

dependem das sociedades onde nós estamos integrados. E portanto nós 

temos diferenças de género que são socialmente adquiridas nesta região, 
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nesta terra, no país; em vários países elas são diferentes, se formos para 

a Escandinávia elas são diferentes, se formos para outras áreas do 

mundo elas são diferentes. Portanto, a diferença de género é socialmente 

adquirida. E sendo socialmente adquirida, para ela terminar tem de 

passar por homens e mulheres, porque isto é um problema social, não é 

um problema só de homens ou só um problema de mulheres. 

Relativamente às questões de género, os países do norte da Europa já nos 

deram a resposta às questões de género, às questões das percentagens, 

os países da Europa basta estudá-los. E foi através das cotas que as 

mulheres, hoje, nos países do norte da Europa conseguem ser mais 

igualitárias relativamente aos homens. Isto é, enquanto numa sociedade 

o mesmo tipo de comportamento for avaliado de forma diferente, pelo 

facto de ser uma mulher a tê-lo ou pelo facto de ser um homem a tê-lo, 

não há igualdade de género em nenhuma sociedade. Eu podia agora 

provocar e dizer assim: pensem no comportamento de uma mulher que 

teve diversos namorados e de um homem que teve diversas namoradas; o 

que é que se pensa de um e o que é que se pensa de outro… Isto é 

socialmente adquirido. Portanto, isto tem a ver com aquilo que nos é 

passado pela sociedade onde estamos integrados.  

Depois, não podemos esquecer de dados de Portugal, que 17% das 

mulheres ganham menos do que os homens. Eu acho que elas ganham 

menos porque não conseguem aceder a cargos de chefia, 

maioritariamente por isso, porque é nos cargos de chefia que as mulheres 

ganham mais. 

Também em Portugal, a nível de alfabetismo, há 6,8% de mulheres 

analfabetas e 3% de homens analfabetos. Isto também quer dizer alguma 

coisa. 

Também quero referir que de facto, enquanto a Susana falou, houve 

risos, houve sorrisos, e eu tenho a perceção que se falasse de outro tipo 

de assunto, esse tipo de comportamento não teria tido palco nesta 

Assembleia.  

Quero ainda sublinhar que de facto na Assembleia as percentagens são 

muito menores. Se olharmos para os cargos de poder, elas são muito 

maiores, dois para sete. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer as 

dificuldades que de facto as mulheres têm a aceder a cargos de chefia, no 
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nosso país e noutros países. Nomear que os nossos vizinhos Espanhóis 

colocam o sistema da paridade, um para um.  

Pronto, fico-me por isto, poderia falar muito mais sobre este assunto, 

porque é um tema que me interessa particularmente, porque sou mulher, 

tenho filhas, tenho netas e, essencialmente, tenho alunas, muitas 

mulheres alunas.» 

O membro da AM, Sr. Augusto Taveira (BE) – «Infelizmente, nós 

vivemos numa sociedade onde ainda se justificam as cotas, por alguma 

razão nas listas eleitorais isso tem que ser obrigatoriamente contemplado.  

Eu subscrevo inteiramente a intervenção da Sr.ª Deputada da CDU, 

relativamente aos atropelos de que as mulheres são vítimas, e também 

agradeço o contributo da Deputada do PSD no que se refere aos aspetos 

legais. 

Eu vou votar favoravelmente esta proposta, com a salvaguarda desses 

aspetos legais, que penso que, como o Dr. Apolinário já referiu, vão ser 

alterados. 

A seguir à votação eu punha à consideração do Sr. Presidente da 

Assembleia e à respetiva Assembleia, se não seria altura de dar a palavra 

ao público.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Nós vamos proceder à 

votação e depois já falamos sobre a continuação da Assembleia 

Municipal. 

Relativamente ao ponto quatro: o Partido Socialista quer propor uma 

redação do ponto quatro, ou retira a parte que se refere aos cargos 

intermédios do Município e das Empresas Municipais? 

Então ficará: “O Executivo Municipal promova todas as medidas 

necessárias ao cumprimento atempado das metas requeridas na Lei 

62/2017, nomeadamente no que respeita às Empresas Municipais.” 

Tendo Seguidamente passou-se à votação da proposta com a nova 

redação. 

VOTAÇÃO 

Votos Contra – 00 

Votos a Favor – 28 (12PS; 01BE; 01PAN; 01PPM; 01MPT; 02CDS; 10PSD) 
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Abstenções – 03 (CDU) 

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

maioria. 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Nós já ultrapassamos a 

meia-noite e meia, faltam cinco minutos para a uma da manhã, tenho de 

perguntar à Assembleia Municipal se continuamos a Ordem de 

Trabalhos, ou se suspendemos os trabalhos, mas podemos continuar até 

às duas da manhã. 

Por aquilo que eu depreendo, a questão que foi colocada acerca do 

público não me parece que agora possa ser colocada, porque a 

Assembleia Municipal, por manifesta vontade do Grupo Municipal do 

PSD, não alteramos a Ordem de Trabalhos.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Muito obrigado Sr. 

Presidente. Permita-me clarificar, a nossa posição não foi nesse sentido! A 

nossa posição foi que nós entendíamos que em todas as sessões da 

Assembleia Municipal o público deveria falar. E nos casos em que a 

Assembleia Municipal viesse a ser suspensa, depois de esgotado o período 

da Ordem do Dia, os primeiros pontos, e fosse necessário proceder à 

suspensão da Assembleia Municipal, antes disso estaríamos sempre 

disponíveis para assegurar que o público, estando cá, poderia obviamente 

colocar as questões que entendesse pertinentes.  

Eu julgo que esta é uma posição muito equilibrada da nossa parte e que 

não coloca obstáculo a que se o Sr. Presidente e as demais bancadas 

entenderem, podermos abrir o período do público.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Ninguém se opõe a esta 

proposta que foi feita e que eu, com boa vontade, a meio da sessão 

alterava a Ordem de Trabalhos? 

Peço desculpa, os serviços acabam de informar que temos aqui o ponto 

seis, que é a “Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu 

substituto, também Presidente de Junta, para participar no XXIII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses”, que 

convinha votarmos ainda hoje.» 

O membro da AM, Sr.ª Catarina Marques (CDU) – «Obrigada, Sr. 

Presidente.  
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Eu concordo com o que o Sérgio aqui em voz off acabou por dizer, que é: 

se colocávamos o público a falar, tínhamos colocado logo e as pessoas 

que estavam aí falavam e ponto final, e nós continuávamos os nossos 

trabalhos.  

Ia perguntar se a Assembleia estava suspensa, mas já percebi que não. 

Portanto, a sugestão se calhar era: tratava-se o ponto que é necessário 

aprovar hoje nesta Assembleia e depois daríamos a palavra ao público, 

não sei se os outros pontos poderão ficar suspensos, e adiaríamos a 

sessão para outra altura.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu propunha, se a 

Assembleia Municipal concordar, nós podemos estender esta Assembleia 

até às duas da manhã. Eu bem sei que, depois de tudo aquilo que 

ouvimos aqui, não é de facto a melhor regra, mas o que temos para a 

frente são votações e que podem ser feitas de forma rápida. Portanto, 

aquilo que eu propunha, se ninguém se opuser, é que nós avancemos 

com os pontos e depois falará o público, ou seja continuamos a 

Assembleia.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «É apenas para fazer 

menção à circunstância de que as votações que temos pela frente têm de 

ser obrigatoriamente por voto secreto. Imagino que nalguns casos 

porventura haverá mais do que uma lista e, se tal vier a ser o caso, 

admito que o limite das duas da manhã talvez não seja razoavelmente 

fácil de cumprir.» 

O membro da AM, Sr. Pedro Valente (CDS) – «Realmente o horário já vai 

longo e esta situação das votações poderá demorar um pouco.» 

O membro da AM, Sr. Luís Neves (PS) – «Sr. Presidente, na sua pessoa 

cumprimento toda a Assembleia. 

Só é de lamentar que, com esta situação, parte do público já se tenha 

ausentado e que provavelmente aqueles que poderiam pedir a palavra 

agora estão impossibilitados de o fazer atempadamente com esta 

retificação que supostamente era até favorável em reunião de líderes. 

Teria sido dado a palavra e a participação ao público, e as pessoas 

podiam participar de uma forma mais ativa e participada. Lá está: esta é 
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a casa do povo, esta é a Assembleia Municipal, naturalmente estão aqui 

os representantes mas o público merece também o nosso respeito.  

Disse.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Se não se importarem nós 

passamos ao ponto cinco.» 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 05 

Constituição de um grupo de trabalho para a revisão e elaboração do 

Regimento da Assembleia Municipal 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «O que está definido é que 

a Mesa pode propor um Regimento. A Mesa não abdicou dessa proposta, 

apresentaremos uma proposta base, mas achamos que este trabalho 

deveria ser alargado a todos os membros da Assembleia Municipal e daí a 

proposta para constituição de um grupo de trabalho da Mesa com um 

representante de cada Grupo Municipal.» 

Seguidamente passou-se à: 

VOTAÇÃO 

Votos Contra – 00 

Votos a Favor – 31 

Abstenções 00 

Face ao resultado obtido na votação, foi aprovada por unanimidade a 

Constituição de um grupo de trabalho para a revisão e elaboração do 

Regimento da Assembleia Municipal. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 06 

Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, 

também Presidente de Junta, para participar no XXIII Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. (Doc. nº. 04) 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «A Mesa não tem, até ao 

momento, qualquer proposta de lista.» 
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O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Tem sido hábito que 

houvesse um consenso entre os Presidentes de Junta, para designar o 

nome do Presidente de Junta que vai ao Congresso da Associação 

Nacional de Municípios. E isto tem sido uma rotação e, se a memória não 

me falha, a quem pertencia agora ir a este Congresso era o Presidente da 

Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe. Portanto, da nossa parte a 

gente propõe este nome.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Sr. Presidente, realmente era esse o acordo 

que havia. Desde 2009 que eu recordo, foi a Junta da Sé, foi a de S. 

Pedro, foi Conceição, já tem ido Santa Bárbara, mas a Junta de Freguesia 

do Montenegro nunca foi como Junta efetiva; foi sim estando em 

substituição, porque a Sé não foi (na altura, o Presidente Joaquim 

Teixeira). Portanto, Montenegro neste momento está penalizado em 

relação a essa situação. Disse.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu, até agora, só tenho 

uma candidatura apresentada verbalmente pelo Partido Socialista, que é 

a do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Sérgio 

Martins.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Então é assim: quem 

propõe essa candidatura, penso eu que deve fazer uma formalização da 

proposta, subscrita pelos Srs. Deputado.» 

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

Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – «Muito boa noite Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal de Faro, à restante Mesa, à Câmara Municipal de 

Faro, aos membros da Assembleia Municipal e ao Exm.º público que 

ainda aqui resiste. 

Pois se a Junta de Freguesia do Montenegro não foi como efetiva, mas 

esteve lá e participou como efetiva, porque faltou o Sr. Joaquim Teixeira e 

participou de pleno direito. Eu só tenho memória até 2011, antes disso 

não tenho memória, mas foi: em 2011, Leonardo Abreu (CDU); 2012 

Paula Brito (PSD); 2013, tinha sido eleito substituto mas tomou posse 

como efetivo, Steven Piedade (PSD); 2015 António Jerónimo (PS), e agora 

o que está aqui a ser proposto é 2016 Steven Piedade (PSD). Se é isto, eu 
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apresento então uma candidatura, a minha a efetivo e a do José António 

Jerónimo suplente, se ele aceitar.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Permita-me que nós apresentemos também uma candidatura, 

constituída pelo membro efetivo Steven Piedade, e pelo membro suplente 

Bruno Lage.  

Mas não deixo de assinalar aqui uma coisa. Das duas, uma: ou havia o 

sistema de rotatividade e contou de facto a Freguesia do Montenegro ter 

ido como suplente, ou não contou. Mas se foi como efetivo, então quer 

dizer que, das Juntas todas que foram faladas, houve uma que não foi, 

que é a Junta de Freguesia da Sé. Portanto, se é entendimento o critério 

que deve ser rotativo e se o PCP é coerente com o critério que assumiu e 

que foi retratado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Bárbara de Nexe, então não lhe resta nenhuma opção se não chegarmos 

a acordo com o facto do Bruno Lage ser o representante. Eu não vejo que 

possa ser de outra forma. 

Muito obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «A minha pouca 

experiência na Assembleia Municipal faz-me recordar que, normalmente, 

os Presidentes de Junta de Freguesia faziam aquilo que o Sérgio Martins 

acabou de dizer: combinavam entre si e traziam uma proposta. Não tendo 

havido capacidade para tal, eu pergunto se há mais alguma proposta de 

lista para ser votada?» 

Não tendo sido apresentada mais nenhuma proposta, foram postas à 

votação as listas A e B, apresentadas respetivamente pelo PS e pelo PSD 

Lista A  

Efetivo - Sérgio Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Stª. 

Bárbara de Nexe) 

Suplente – José António Jerónimo – (Presidente da União de Freguesias 

Conceição/Estoi) 

Lista B  

Efetivo – Steven Sousa Piedade (Presidente da Junta de Freguesia do 

Montenegro) 
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Suplente – Bruno Lage – (Presidente da União de Freguesias Sé/S. Pedro) 

 

Seguidamente passou-se à votação por escrutínio secreto, tendo-se obtido 

após a contagem dos boletins de voto, o seguinte resultado: 

Proposta A  

17 Votos 

Proposta B  

14 Votos    

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «A lista “A” foi a lista 

vencedora com 17 votos. A lista “B” obteve 14 votos. 

Portanto está eleito o Presidente da Junta de Santa Bárbara de Nexe, 

Sérgio Martins, como representante dos Presidentes de Junta de 

Freguesia no XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses.» 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º07 

Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para integrar a 

composição do Conselho Municipal de Educação. (Doc. nº. 05) 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Pergunto se houve 

consenso para esta eleição, ou se há listas a entregar?» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Nestas questões têm de 

haver numa reunião preparatória por parte das Juntas de Freguesia, e o 

PSD, que é o Partido dominante em termos de freguesias, devia ter tido o 

cuidado de chamar a si a iniciativa, para se decidir quem era, de entre 

eles. 

Nós vamos propor o António Jerónimo, Presidente da Freguesia 

Conceição/Estoi como representante no Conselho Municipal da 

Educação.» 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Pergunto se há mais 

alguma candidatura. E agradeço que o Partido Socialista faça chegar à 

Mesa a sua candidatura.» 

 O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, eu tive o 

cuidado de propor o Sr. António Jerónimo, porque na última decisão foi 

um Presidente de Junta do PSD que fazia parte desse Conselho.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «O Grupo Municipal do 

PSD apresentou uma proposta, que tenho aqui, em que propõe o Sr. 

Steven Piedade, Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro. 

Portanto, eu tenho uma proposta do PSD, para o representante das 

Juntas de Freguesia no Conselho Municipal de Educação, que é a do 

Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro, Steven de Sousa 

Piedade. E tenho uma proposta do Partido Socialista, para o mesmo 

Conselho, do Presidente da Junta de Freguesia da Conceição de Faro e 

Estoi, José António Jerónimo. 

Portanto, agora vamos inverter as letras porque a primeira proposta a 

chegar foi a do PSD. Portanto a lista “A” é a lista liderada pelo Presidente 

da Junta de Freguesia do Montenegro, Steven Sousa Piedade. A lista ”B” 

é a lista liderada pelo Presidente da Junta de Freguesia da Conceição de 

Faro/Estoi, José António Jerónimo.» 

Seguidamente passou-se à votação por escrutínio secreto, tendo-se obtido, 

após a contagem dos boletins de voto, o seguinte resultado: 

Lista “A” – Presidente da Junta de freguesia do Montenegro – Steven 

Sousa Piedade – 14 votos. 

Lista “B” – Presidente da Junta de Freguesia da Conceição/Estoi – José 

António Jerónimo – 17 votos. 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «A lista vencedora foi a 

lista “B”, com 17 votos; a lista “A” teve 14 votos. Está eleito como 

representante das Juntas de Freguesia no Conselho Municipal de 

Educação, o Presidente da Junta de Freguesia da Conceição/Estoi, José 

António Jerónimo.» 

Passou-se então ao: 
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PONTO N.º 08 

Eleição do representante da Assembleia Municipal para integrar a 

Comissão Municipal de Toponímia. (Doc. nº 06) 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Respeitando a votação que 

tem havido nos últimos anos, o Dr. Miguel Costa fez parte desta 

Comissão; penso que agora será o PSD a indicar o nome.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «De qualquer forma, temos 

de votar. Portanto, há uma única lista, que é a lista “A”, proposta pelos 

Grupos Municipais do PSD, CDS, MPT e do PPM, que apresenta Vítor 

Cantinho do Grupo Municipal do PPM.» 

Seguidamente passou-se à votação por escrutínio secreto, tendo-se obtido 

após a contagem dos boletins de voto, o seguinte resultado: 

22 Votos – Sim 

03 Votos – Não 

06 Abstenções 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Portanto, está eleito o 

membro Vítor Cantinho como representante da Assembleia Municipal na 

Comissão Municipal de Toponímia.» 

Passou-se ao: 

PONTO N.º 09 

Eleição dos membros da Assembleia Municipal para a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL). 

(Doc. nº 07) 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Já tenho aqui três listas, 

A, B e C, que propõem os seguintes nomes: 

Lista A (CDU) 

Efetivo –     Manuel Francisco Botelho Agulhas. 

Suplente – Catarina Alexandra Matos Marques; Susana Joaquim. 

Lista B  (PS) 
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Efetivos –     Ilda Silva; Carlos Alberto; Augusto Taveira;  

Suplentes – Manuela Neto; João Mota. 

Lista C  (PSD, CDS, MPT e PPM) 

Efetivos – João Gameiro Alves; Steven Piedade; Bruno Lage; Pedro 

Valente; Manuel Mestre; Vítor Cantinho 

Suplente – Teresa Correia 

O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «Sr. Presidente, eu não 

tenho aqui lei e portanto não estou em condições de verificar da 

legalidade dessa proposta, mas queria fazer um apelo ao PSD, para 

retirar e alterar a proposta. Acabámos de votar, por unanimidade, uma 

proposta a defender uma maior participação das mulheres e o PSD 

apresenta uma proposta em que não há uma única mulher como efetivo. 

Acho que isto revela tudo. Faço o apelo para que sejamos coerentes sobre 

o que aqui acabámos de votar. Eu não sei se a lei obriga; à partida diria 

que a lei obriga, mas o Sr. Presidente é que tem a incumbência de 

verificar da legalidade da proposta. Muito obrigado.»   

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu acho que estamos a 

chegar ao fim da reunião, muito cansados.  

Nós somos todos eleitos em listas que respeitam a lei da paridade, todas 

as nossas listas. Depreendo que as listas que apresentamos aqui 

cumpram esse critério, não sei em que artigo é que isso está. Agora, o que 

eu peço ao Sr. Membro do Grupo Municipal do PSD, Cristóvão Norte, é 

que facilite e colabore, como têm feito todos os membros até aqui, na boa 

execução dos trabalhos.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Assim farei, mas para o 

fazer preciso que o Sr. Presidente me mostre a legislação onde diz que 

para a Assembleia Intermunicipal estamos vinculados à lei da paridade. 

Se o Sr. Presidente me mostrar isso e se mostrar que a lei é regulada, 

então obviamente eu corrigirei. Enquanto o Sr. Presidente não fizer isso, 

obviamente que a lista que apresentamos é a lista que tem de ser aceite e 

submetida a sufrágio. 

Muito obrigado.»   
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Eu vou aceitar a lista, 

correndo o risco de estar a cometer uma ilegalidade, mas vou aceitá-la. 

Eu acho que todos nós já percebemos a argumentação sobre a lei da 

paridade, peço imensa desculpa mas agora vamos votar. 

Eu volto a repetir que é para não haver enganos: 

Lista A – Efetivo – Manuel Francisco Botelho Agulhas. 

              Suplente – Catarina Alexandra Matos Marques 

Lista B – Efetivos – Ilda Silva; Carlos Alberto; Augusto Taveira; Susana 

Joaquim. 

              Suplentes –Manuela Neto; João Mota. 

Lista C –Efetivos – João Gameiro Alves; Steven Piedade; Bruno Lage; 

Pedro Valente; Manuel Mestre; Vítor Cantinho. 

                Suplente – Teresa Correia.» 

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

Freguesias Sé/S. Pedro – «Nós estamos aqui a falar de ilegalidades; só aqui 

uma questão que eu gostava de lhe colocar, só para não haver dúvidas. A 

lista da CDU apresenta dois nomes, estamos a falar de mais membros 

nessa lista, pelo menos três ou quatro teoricamente deveria ser 

necessário. Essa lista da CDU não deveria ter mais elementos?» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Se me permitem, vou ler o 

ofício da Comunidade Intermunicipal do Algarve, porque parece-me que 

pode ajudar neste sentido. 

“….A eleição ocorre em cada Assembleia Municipal, pelo colégio eleitoral 

constituído pelo conjunto de membros da mesma, eleitos diretamente (não 

inclui os Presidentes de Junta de Freguesia). 

A eleição processa-se mediante a apresentação de listas, que não podem 

ter um número de candidatos superior ao acima referido e que devem 

apresentar, no mínimo, um suplente. 

Os mandatos são atribuídos, e cada Assembleia Municipal, segundo o 

sistema de representação proporcional e o método da média mais alta de 

Hondt.” 
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Portanto, da interpretação que faço do ofício, a lista da CDU está correta, 

porque o que aqui diz é que “não pode ultrapassar os seis”, e a lista do 

PSD, CDS-PP, MPT e PPM, não está, porque se nós não podemos permitir 

que os presidentes de Junta de Freguesia participem na votação, julgo 

que não podem ser eleitos.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Agradeço as suas 

explicações, mas permita-me dar um exemplo que eu julgo que vai 

facilitar o bom andamento dos trabalhos.  

Sr. Presidente, imagine a circunstância em que o PCP apresenta uma 

lista constituída por um efetivo e um suplente, tem a unanimidade dos 

deputados. Nessa circunstância quem é que seriam os eleitos? Não 

seriam! Portanto, nós não podemos fazer uma eleição em que uma lista 

que se apresenta a sufrágio, caso ganhe a eleição, não consegue 

apresentar os eleitos suficientes que resultam dessa eleição. Isso é uma 

evidência, Sr. Presidente! Há um número mínimo e há um número 

máximo, e por isso o Partido Comunista Português, o PSD ou qualquer 

outra força política aqui presente não pode submeter uma lista se não 

preencher todos os lugares, sob pena da vontade que a Assembleia vier a 

exprimir ser prejudicada na repartição de mandatos. Acho que isto é uma 

evidência, Sr. Presidente, e espero que não tenha de o fazer de forma 

diferente.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «O que a mim me parece 

evidente é que a lista do PSD não cumpre aquilo que está aqui exigido, 

isso é que é para mim uma evidência.» 

O membro da AM, Sr. Cristóvão Norte (PSD) – «Sr. Presidente, tenho 

dúvidas sobre essa interpretação, mas dando a interpretação do Sr. 

Presidente como boa, nós vamos regularizar a situação, se nos permitir. 

Mas peço-lhe que, à parte disso, reconsidere a questão da lista do PCP. 

Não tem nada a ver com o PCP em concreto, tem com a circunstância de 

quem apresenta dois candidatos não poder disputar esta eleição. O PCP 

também pode eventualmente suprir essa irregularidade.» 

O membro da AM, Sr. Botelho Agulhas (CDU) – «Um membro efetivo e 

um suplente é o mínimo e podemos fazer isso. O que não pode é o PSD 

colocar Presidentes de Junta.»  
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Foi entregue à Mesa uma nova lista, com a correção dos nomes 

apresentados pelo grupo municipal do PSD 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Bem, então com a 

alteração da terceira lista, eu vou novamente repetir: 

Lista A – Efetivo – Manuel Francisco Botelho Agulhas. 

              Suplente – Catarina Alexandra Matos Marques. 

Lista B – Efetivos – Ilda Silva; Carlos Alberto; Augusto Taveira, Susana 

Joaquim; 

              Suplentes –Manuela Neto; João Mota. 

Lista C – Efetivos: João Gameiro Alves; Nuno Esteves; Cátia Gomes; 

Pedro Valente; Manuel Mestre. 

               Suplente – Vítor Cantinho.» 

 

Seguidamente passou-se à votação por escrutínio secreto, tendo-se obtido, 

após a contagem dos boletins de voto, o seguinte resultado: 

Lista A – 02 Votos 

Lista B – 13 Votos 

Lista C – 12 Votos 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Se me permitirem, vamos 

fazendo aqui a atribuição dos mandatos pelo método de Hondt e já se 

anuncia a eleição.»  

O membro da AM, Sr. Gameiro Alves (PSD) – Ponto de Ordem à Mesa 

– «Tomei nesta reunião a posição quase idêntica ao deputado José 

Apolinário. Quero, no entanto, neste momento, alertá-lo para uma 

situação que se está a passar no seio da Assembleia Municipal, desde o 

Teatro Municipal, que se reduz ao seguinte: os boletins de voto devem 

assegurar a correta identificação das listas submetidas a votação e na 

linha correspondente deve constar um espaço em branco destinado a 

assinalar a escolha do eleitor. 

Quanto ao modo de votação, a mesma deve realizar-se numa câmara de 

voto, onde o eleitor deve permanecer sozinho para exercer o seu voto, 

devendo o boletim de voto ser dobrado em quatro.  
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Efetivamente, constituem princípios que presidem a qualquer processo 

eleitoral, a pessoalidade, o segredo de voto e a liberdade de voto. Muitos 

dos eleitores votaram, no Teatro Municipal, sentados no seu lugar, não 

tendo exercido o direito de voto sozinho, em espaço a tal destinado. O 

processo eleitoral comprometeu inegavelmente o segredo de voto e a 

liberdade de votação. 

Referi isto aqui, porque os processos seguidos até agora em termos de 

votação na Assembleia Municipal, incluindo a que o senhor foi eleito, são 

ilegais e nulos.» 

O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «Sr. Presidente eu não sei 

porque é que foi citado o meu nome, portanto quero apresentar um 

protesto. 

É assim, eu não me confundo com aquele senhor. Portanto, se o senhor 

acha que houve alguma ilegalidade hoje, faz favor de recorrer aos 

Tribunais.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Peço imensa desculpa 

mas a votação encerrou. O Sr. Membro da bancada do PSD fez a 

declaração de voto, o Sr. Membro da bancada do PS protestou porque o 

seu nome foi citado e eu o que quero dizer é o seguinte: nós temos que 

seguir em frente.  

Houve uma votação na primeira reunião da Assembleia Municipal. Por 

acaso até havia um sítio, ao lado onde estavam sentados os Membros da 

Assembleia, para irem votar sozinhos, por acaso até havia.  

Nesta votação, o boletim de voto até tem exatamente as exigências que o 

membro João Gameiro Alves aqui referiu, o nome, a letra e o quadrado 

vazio para colocar a cruz. E portanto, aquilo que peço a todos é que 

sejamos todos tolerantes, plurais e democratas. A democracia não 

funciona só num sentido, funciona em todos os sentidos e nós temos que 

seguir em frente. Acho que Faro, os farenses, em particular estes que 

estão aqui e os outros, merecem que nós sigamos em frente. 

O resultado está apurado: há três eleitos da lista B e três eleitos da lista 

C, cumprimento e felicito todos. 

Portanto, o primeiro eleito é Ilda Silva; o segundo eleito é João Gameiro 

Alves; o terceiro eleito é Carlos Alberto; o quarto eleito é Nunos Esteves; o 

quinto eleito é Augusto Taveira; o sexto eleito é Cátia Gomes. 
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Muitas felicidades a todos no cumprimento do seu mandato na 

Assembleia Intermunicipal.» 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 10 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

acerca da atividade desta e da situação financeira do Município, nos 

termos a alínea c), do nº 2 so artº. 25º da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro. (Doc. nº 08) 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Não está o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal porque, como já justifiquei, não está em Faro; dava 

a palavra ao Sr. Vice-Presidente, apelando a todos para mais um pequeno 

esforço. São quase duas da manhã e eu faço notar que a sala está muito 

composta, há muitas pessoas aqui e nós devemos também ter esse 

esforço de síntese para que os munícipes que aqui estão, desde as nove 

da noite, possam fazer as suas intervenções também aqui esta noite. 

Muito obrigado.» 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Santos – «Obrigado 

Sr. Presidente, tentando ser rápido, em termos de processos contenciosos 

temos em curso (a 13 de novembro deste ano), cento e vinte e dois 

processos; instaurados pelo município zero; contra o município dois; 

analisados cinco. 

A situação financeira a dez de novembro: da dotação de quarenta e seis 

milhões oitocentos e oitenta e sete, temos neste momento cobrado trinta e 

nove milhões cento e sessenta.  

No endividamento a médio/longo prazo do contratado, utilizado temos 

cento e cinco milhões trezentos e sessenta e sete, em dívida vinte e cinco 

milhões novecentos e setenta e três, é um decréscimo também normal na 

utilização dos empréstimos. 

Em termos de receita de capital, está dotado em orçamento catorze 

milhões setecentos e sessenta e quatro; a esta data temos cobrada 

catorze milhões trezentos e trinta e nove. Em termos de despesa, da 

dotação de trinta milhões novecentos e quarenta e um, temos 

comprometido vinte e nove milhões trezentos e cinquenta e oito; faturada 

vinte e cinco; paga vinte e quatro e em dívida novecentos e oitenta e seis 
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mil euros, se não me engano. Desta, novecentos mil euros são processos 

de contencioso. 

Despesa corrente: no dotado trinta milhões setecentos e dez, 

comprometido vinte e oito milhões duzentos e vinte e seis, faturado vinte 

e dois milhões duzentos e dez, paga vinte e um milhões oitocentos e 

quarenta e sete e a dívida corrente é de trezentos e sessenta e três mil 

seiscentos e noventa e quatro. 

Em termos de eventos que decorreram neste período entre a última 

Assembleia Municipal e hoje, temos o Faro Ativo, o Festival do Petisco 

(não uma edição da Câmara mas sim da Zenit). Tivemos os prémios de 

mérito de homenagem aos professores, como é habitual no início do ano 

letivo, referente ao ano letivo anterior. Também concluímos o Baixa Street 

Fest com o Baixa Fashion organizado pela ACRAL. Apresentámos o 

trigésimo nono volume dos Anais do Município de Faro, em 15 de 

setembro. Mais um dia sem carros foi assinalado.   

Dou aqui nota especial para a exposição de pinturas do Barroco em 

Sevilha, no Algarve, uma parceria com o Museu de Sevilha e que trouxe 

até Faro os principais pintores espanhóis e algumas obras nossas, aqui 

no Museu Municipal de Faro. 

Também no Museu, decorreu a abertura do ano académico. 

Houve a tomada de posse dos órgãos autárquicos no Teatro Municipal. 

Um torneio internacional de futebol juvenil realizado pela Escola de 

Futebol de Faro, com muito sucesso.  

Foi mais uma feira de Santa Iria que teve também bastante afluência e o 

bom tempo também ajudou. 

Participámos também no vigésimo aniversário da Associação Académica 

da Universidade do Algarve.  

O Festival de Órgão que está a decorrer, organizado pela Música 21 e se 

não tiveram oportunidade ainda de ir, desafio-os a ir pois é um dos 

melhores eventos culturais que acontece em Faro e amanhã, se não me 

engano, é na Igreja do Carmo. Quem não foi aconselho a ir, é um dos 

melhores eventos culturais que temos em Faro. 

O Dia Internacional do Idoso também foi assinalado no dia 25 e 26, com 

passeios na Ria Formosa e outras atividades.  
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Também participámos na homenagem ao professor Mário Ruivo, na 

Universidade do Algarve.   

E é tudo, obrigado.» 

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

Freguesia de Stª Bárbara de Nexe – «Muito obrigado Sr. Presidente. Só 

queria questionar se existe alguma informação sobre o ponto da situação 

das obras municipais, uma vez que estaria previsto a pavimentação da 

estrada da Falfosa para o Estádio, e se isso está mesmo para ser feito até 

ao fim deste ano ou não?» 

O membro da AM, Sr. Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, apenas para 

dar aqui uma mensagem em relação a estes relatórios que são presentes 

sempre nas sessões da Assembleia Municipal, de acordo com o que está 

previsto na Lei; é para chamar a atenção, agora na pessoa do Sr. Vice-

Presidente, que o Partido Socialista vai ser rigoroso no cumprimento da 

Lei da Oposição. A Lei 24/98 ,de 26 de maio, que aprova o Estatuto de 

Direito de Oposição, que concede às minorias o direito de exercer uma 

oposição democrática, no caso concreto nas autarquias locais e respetivos 

órgãos executivos. 

E eu digo isto porque há nesta Assembleia Municipal membros que não 

têm representantes no órgão executivo e, como tal, é um relatório que é 

obrigatório apresentar trimestralmente à Assembleia Municipal, da 

atividade do Executivo.    

Eu pedia ao Sr. Vice-Presidente que tomasse conhecimento da Lei 24/98 

de 26 de maio, que aprovou o Estatuto do Direito da Oposição. Tenho 

dito.» 

O membro da AM, Srª. Catarina Marques (CDU) – «Obrigada, Sr. 

Presidente. Muito rapidamente, são três questões, mas a pergunta é a 

mesma.  

Em que ponto da situação é que estamos relativamente: 

 – à semana de trabalho de trinta e cinco horas para os trabalhadores da 

Ambifaro e da Fagar;  

 – à reposição dos vinte e cinco dias úteis de férias para os trabalhadores 

do município de Faro; 
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– à questão dos Bombeiros Sapadores que já está consagrado no mapa de 

pessoal, mas para quando a atualização remuneratória nos seus salários. 

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Sr. José Apolinário (PS) – «Eu formalizei um 

requerimento no sentido de saber se era possível ter uma listagem 

discriminada e pormenorizada dos fogos habitacionais propriedade do 

município, disponíveis à data de 20 de outubro. E bem assim, uma 

listagem discriminada e pormenorizada de lotes de construção 

propriedade do município, com condições para o desenvolvimento de 

projetos de habitação. 

Queria saber se o Sr. Presidente da Assembleia já pediu à Câmara, uma 

vez que penso que todos estamos interessados em saber quais são as 

políticas municipais na área da habitação, e estes dados são 

indispensáveis para que o Partido Socialista possa desenvolver o seu 

mandato. 

Queria também aproveitar para solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia, 

em conjunto com o Sr. Vice-Presidente, que pudesse ser preparada uma 

informação sobre aquilo que o município está a fazer em relação à 

situação da seca, porque, segundo aquilo que me parece, o tema da seca 

não vai ser um tema que vá infelizmente desaparecer tão depressa do 

nosso horizonte e numa próxima reunião possa haver uma informação 

sobre esta matéria. 

Muito obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Fica só o esclarecimento 

de que a Assembleia Municipal reencaminhou para a Câmara Municipal 

os requerimentos que referiu, até à data pelo menos não tenho indicação 

de ter havido uma resposta, faremos o mesmo com a proposta oral que 

acabou de colocar.» 

O membro da AM, Sr. João Beles (PAN) – «Sr. Presidente, eu há pouco, 

quando se falou nas casas devolutas, perguntei se a Câmara tinha em 

mente algumas dessas casas virem a passar para a sua posse e recuperá-

las para habitação social. 

Há dois assuntos importantes e que vêm ao encontro do que o Dr. 

Apolinário agora levantou que é a questão da seca. A Freguesia do 

Montenegro é das mais preocupantes, embora não se veja nada no 
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terreno, que é o Pontal, o Parque Natural da Ria Formosa, que ardeu há 

uns anos uma grande parte e que não sendo propriamente património da 

Câmara Municipal, a Câmara Municipal tem por obrigação, porque tem 

os Bombeiros. E algum incêndio, como infelizmente houve no centro do 

país, poderá ocorrer, e já ocorreu este ano um no Montenegro em zona de 

arvoredo. 

Portanto a preocupação que devemos ter, e o que eu gostaria de saber era 

se a Câmara Municipal e os seus Bombeiros estão a fazer a vigilância, se 

a GNR está a fazer vigilância, ou seja, o que é que há propriamente para 

precaver casos idênticos àquele que aconteceu no centro do país. 

Outro assunto (e porque eu passo todos os dias por lá), é na zona das 

Pontes de Marchil. No final das obras de pavimentação que a Câmara fez, 

sei que mandou limpar aquela ribeira e cortar aquelas canas. Acontece é 

que aquela ribeira não foi toda limpa por trás do Hotel Ibis e aquilo deita 

um cheiro nauseabundo, porque a água não corre e fica ali parada. 

Portanto, aquilo é um foco de insalubridade e as pessoas ali já se 

queixam do cheiro que aquilo deita. 

Depois, há outro assunto muito importante, que é o problema da ligação 

do Passeio Ribeirinho ao Montenegro, está parada por causa da falência 

da empresa, ali precisamente no limite entre S. Pedro e Montenegro. 

Portanto, a empresa faliu, toda a gente deve saber, foram postas lá umas 

manilhas muito fraquinhas e brevemente deve estar a chover, se vier uma 

chuvada muito forte há o problema daquilo entupir e inclusive o Hotel 

Ibis alagar. 

Portanto solicito que a Câmara tome providências nestes dois aspetos, 

que referi. 

Muito obrigado.» 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Santos – «Irei então 

esclarecer sobre as questões colocadas.  

Em relação ao Presidente da Junta de Santa Bárbara de Nexe, a 

empreitada da ligação da Falfosa, estava em concurso, não sei se já 

estava para contrato, mas acho que ainda não foi feito contrato. Ela 

estava inscrita no orçamento deste ano e, não tendo dotação no 

orçamento do próximo ano, não podemos fazer um contrato de uma obra 

que tem sessenta dias de execução, à partida, em que passa para o ano 
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seguinte sem haver dotação respetiva no próximo ano. O que é que vai 

acontecer? A obra vai-se realizar, obviamente, mas isso seria no 

orçamento do próximo ano. Recorde-se que esta obra vem da revisão 

orçamental, portanto todo o encargo financeiro foi colocado no ano de 

2017. No entanto, vou confirmar esta informação que lhe estou a prestar, 

porque tenho os dados aqui. 

Em relação às trinta e cinco horas semanais e aos vinte e cinco dias, está 

em curso na Câmara a implementação das duas medidas e o quanto 

antes serão aplicadas estas duas medidas. 

Em relação aos Bombeiros Sapadores, continua por esclarecer uma 

questão legal, que é conhecida de todos, e também não tenho informação 

detalhada, mas está nesse pé de situação. 

Em relação aos requerimentos colocados pelo deputado José Apolinário, 

deram entrada na Câmara no dia 13 de deste mês e estão a ser 

analisados pelos serviços para preparar toda a informação que foi 

solicitada. 

Em relação ao Direito de Oposição, faremos aquilo que está consagrado 

na lei e se houver alguma questão a corrigir será corrigida certamente no 

cumprimento da lei. 

Em relação ao deputado Beles, no Parque Ribeirinho a obra é da Polis, 

como sabe. Não tenho informação mais detalhada, mas tendo em conta a 

informação que me dá, e de que eu não tinha conhecimento, vamos 

verificar e caso seja necessário contactar com a Polis no sentido que a 

obra seja concluída. Se há uma falência de uma empresa, a situação 

complica-se, no entanto teremos que ter em atenção a particularidade 

daquilo que referiu e a dificuldade que poderá criar quando for o 

momento de chuvas. Portanto vamos verificar a situação, o que lhe posso 

dizer é que a obra não está a cargo da Câmara, mas sim da Sociedade 

Polis. 

Quanto à questão se a Câmara pretende adquirir casas devolutas. Sim. 

Como sabe, nos últimos anos, por muita vontade que houvesse, 

nomeadamente em direito de opção nas transações de imóveis, mesmo 

que a Câmara o quisesse fazer não tinha capacidade financeira para 

poder fazê-lo. Obviamente que há algumas situações, nomeadamente 

algumas graves, que são detetadas muitas vezes, como questões de saúde 

pública e outras, que é de todo conveniente a Câmara poder atuar. Não 
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atuou até hoje por essa razão, mas será com certeza algo a tentar incluir 

em próximos orçamentos municipais e tentar executar progressivamente 

e a Câmara poder contribuir também para essa reabilitação de imóveis. 

Em relação a medidas da seca, nós estamos a responder e estamos a 

atuar no sentido de um ofício que recebemos do Gabinete do Ministro do 

Ambiente, na constituição de um grupo de trabalho, constituído pela 

Câmara e pela Fagar, no sentido de precavermos situações de seca, com 

as orientações do Governo e com aquelas que também são as orientações 

municipais e regionais nessa matéria. Se bem que, pela informação que 

temos das Águas do Algarve, as reservas de água no Algarve não são 

dramáticas como acontece neste momento já noutras zonas do país. No 

entanto, como é óbvio a situação terá que ser acompanhada e está a ser 

acompanhada pela Câmara e sobretudo pela Fagar.    

Em relação aos fogos e à prevenção dos fogos, essa está no âmbito do 

DECIF, é feita da forma como está articulada com o Comando Regional 

da Proteção Civil, em colaboração também com os nossos Bombeiros 

Sapadores e Voluntários, portanto todo esse plano de prevenção aos fogos 

florestais, que correram bem felizmente no Algarve e continuaremos a 

empenhar-nos para que, agora talvez não tanto no inverno apesar de não 

chover mas não há tanto esse risco, mas acima de tudo no próximo verão 

podermos continuar a atuar no sentido de fazer a melhor prevenção 

possível no combate aos fogos. 

E penso que respondi a tudo, mas se não respondi alertam-me que eu 

tentarei responder. Muito obrigado.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «O que qualquer membro 

da Assembleia Municipal achar que não foi completamente respondido, 

faz chegar por escrito à Mesa e a Mesa envia à Câmara Municipal de Faro 

e tenderá a fazer todos os esforços para que a Câmara Municipal 

responda.» 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 11 

Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Pedia aos serviços que 

verificasse quem do público gostaria de intervir. 
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Faço aqui apenas uma ressalva, que fiz no início. Eu gostava muito que o 

próximo Regimento colocasse o público a falar em primeiro lugar, penso 

que era uma vantagem para todos, porque de facto são muitas horas para 

quem quer vir aqui colocar um problema que o aflige.» 

Usaram da palavra: 

O munícipe, Sr. António Mateus – «Boa noite Sr. Presidente da 

Assembleia, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Srs. 

Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Secretariado, digníssimo 

Público. 

Espero ser breve na minha intervenção e o mais objetivo possível. 

Sr. Presidente, começando pela área da Cultura – e penso que é uma 

preocupação grande, deve uma das prioridades da autarquia farense – o 

património de grande valor algarvio, deve-se incentivar mais esta área, 

a fim de se proteger os nossos jovens com maior frequência. Assim, é 

uma forma de ocupar os tempos livres da nossa juventude e afastá-los 

da violência escolar, que está presente de uma forma comprovada, 

dentro de espaços escolares e na via pública. É visível que uma grande 

parte do seio familiar não disponibiliza tempo para conduzir o futuro 

dos seus filhos, e os jovens de amanhã devem ser protegidos com 

princípios e educação. 

Quando se fala do porto de Faro, fala-se de uma situação extremamente 

delicada, e eu gostaria de frisar o seguinte: temos aqui um projeto 

inovador, assim no papel, falou-se na campanha eleitoral, é verdade; 

pretendo saber qual a posição em que se encontra esta grandiosa obra, 

a fim de se viabilizar todo aquele espaço que se encontra em ponto 

morto. Não acredito – entre aspas – que o nosso presidente (não está 

presente, mas vou citar o nome dele, professor Rogério Bacalhau) esteja 

refém do poder central, a fim de deitar mão à obra. 

Depois temos aqui um ponto extremamente delicado, que é a área 

social: temos (as zonas) Horta da Areia e Heróis da Pátria – habitações 

de etnia cigana existem lá. A degradação dos seres humanos é visível, 

com promessas constantes de vários autarcas, do passado ao presente, 

sem resposta a estes humanos que não têm água potável nem 

saneamento básico, crianças e adultos ocupam o campo para fazer as 

suas necessidades. Não é de forma alguma aceitável, numa área 
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residencial, esta situação numa capital de distrito que deveria ser o 

espelho da nossa região. 

Convindo V. Ex.ª Sr. Presidente (neste caso, o Sr. Vice-Presidente Paulo 

Santos), a conviver de perto nestes locais já referenciados, a fim de se 

inteirar desta realidade cruel, que atinge crianças e adultos. E mais, Sr. 

Vice-Presidente, retire o exemplo de um reconhecido herói, por todos os 

portugueses, Sua Excelência o Senhor Presidente da República, 

Professor Marcelo Rebelo de Sousa. 

Tenho para dizer também, e já foi aqui falado: a ponte da praia de Faro, 

o concurso está aberto, o início da obra para que data se prevê? Os 

farenses estão cansados de promessas. 

E aproveito também para informar aquilo que eu defendo e que já 

coloquei nesta Assembleia Municipal, e agora volto a repetir que sou um 

defensor da regionalização, de uma forma acérrima: “Encarrega-me Sua 

Excelência o Presidente da Assembleia da República, de acusar a receção 

da carta de V. Exª., a qual mereceu a melhor atenção e informar de que a 

mesma foi remetida aos senhores deputados da Comissão Parlamentar 

de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação, atendendo à matéria em causa. Com os melhores 

cumprimentos. Ferro Rodrigues”. 

Disto teve conhecimento o Senhor Presidente da República, Professor 

Marcelo Rebelo de Sousa; o Senhor Primeiro Ministro, António Costa; 

dezasseis Presidentes das Câmaras Municipais do Algarve.  

E digo, sinceramente, aos presentes: o Algarve tem de mudar, a nossa 

região tem de mudar. As soluções da nossa região não podem estar a 

ser resolvidas a trezentos quilómetros. Temos que ser nós. E por isso 

temos que ter o referendo e tem de ser esse referendo, através do voto 

secreto, que coloque sim ou não, porque nós temos que procurar um 

rumo diferente para o nosso Algarve. 

E para terminar, eu não sou nenhum poeta, mas vou falar aqui da 

Algarviana:  

“Neste cantinho do mundo, onde Deus tudo criou / crença, paz e amor 

profundo/ esperança e fé que aqui deixou.  

Aqui, Algarve cheira a moirama / aqui, Portugal todo o mundo chama.  
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Algarve de encanto, Algarve de magia / onde cada Manel tem a sua 

Maria.  

Neste Algarve sem igual / lindo jardim de Portugal / sol ardente, moças 

trigueiras, terra vermelha/ das amendoeiras, cheiro de alfarrobas e 

figueiras.  

Água ardente de medronheiras, amêndoa amarga, favos de mel / onde 

cada Maria tem o seu Manel.  

Luar de lua cheia de mar de amor, mar que se mareia, mar de pescador. 

Praias de sonho, amor de verão, sardinhas, vinho.  

Carnes, peixes e mariscos fresquinhos / chegam turistas vão já petiscar 

/ visitam castelos, sobem ao altar.  

São abençoados, recebem carinhos.” 

Boa noite e muito obrigado, Sr. Presidente.» 

O munícipe, Sr. Paulo Fonseca – Após cumprimentar todos os 

presentes, o munícipe congratula-se pela descida do IMI de 4,5% dos 

prédios urbanos para 4%. 

Outro ponto que o munícipe aborda é acerca do orçamento participativo, 

referindo que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, juntamente 

com a Câmara Municipal de Loulé, foram das Câmaras a tomarem as 

“rédeas” do orçamento participativo. O munícipe refere ainda que há 

pouco tempo, numa Tertúlia em que esteve presente, perguntou qual a 

percentagem de orçamento participativo que geralmente as Câmaras 

põem ao dispor dos seus munícipes, para que os mesmos possam ter voz 

na matéria, sendo que foi surpreendido com a resposta pois é uma 

percentagem bastante baixa. Acrescenta ainda que há pouco foi referido 

por alguém que era 5%, o que na sua opinião é uma desconsideração 

para com todos os munícipes.  

Relativamente ao CIMI, o munícipe refere que já na anterior legislatura o 

código do IMI, quando apareceu, falava em dois tipos de prédios, os que 

estavam devolutos e os prédios que estavam em ruína. Diz não saber se 

entretanto o código foi alterado, mas está a falar pelas disposições legais 

que saíram à data. Sendo que em termos de prédios devolutos o referido 

código previa que o valor do IMI em cima do valor patrimonial ia para o 

dobro e relativamente ao prédio em ruínas ia para o triplo. 
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O munícipe diz que, se o código não foi alterado, há que fazer a distinção 

do que é que é um prédio devoluto e do que é que é um prédio em ruínas. 

O munícipe refere ainda que as cento e cinquenta casas que foram 

referidas hoje pecam por um defeito de excesso muito grande, já que o 

número de imóveis que se encontram em ruínas ultrapassará, no 

concelho de Faro, bem de longe esse número. 

Para terminar, o munícipe dá os parabéns à Câmara Municipal de Faro 

por ter replantado as palmeiras que secaram, devido à praga do 

escaravelho, na Avenida Gulbenkian.  

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo Santos – 

«Respondendo ao Sr. António Mateus: “dinamizar a cultura para os 

jovens”, sem dúvida, a Câmara através de inúmeras iniciativas pelos 

Serviços Municipais, Biblioteca, Museu, Teatro Municipal e por aí 

adiante, desenvolve, mas também o tecido associativo cultural em Faro 

tem um papel muito importante nessa matéria. 

Em relação ao Porto de Faro, posso-lhe dar nota que esse foi um projeto 

apresentado pelo Centro de Ciências do Mar, em conjunto com a Câmara, 

para uma reflexão acerca de qual o futuro do Cais Comercial. E posso dar 

também nota a todos que já tivemos uma reunião com a APSA, na 

semana passada, e vamos ter reunião com a Sr.ª Ministra do Mar dia 2, 

às 11 horas, em que este será um dos vários temas que serão abordados 

nessa audiência, que é tardia, mas que sem dúvida será frutuosa, não 

temos dúvidas. 

Em relação à Horta da Areia, Heróis da Pátria e outros, efetivamente a 

Câmara terá que ter aqui uma intervenção mais profícua na questão das 

pessoas com necessidades de habitação. Em relação à Horta da Areia, 

apesar de o município não ter desenvolvido fogos de habitação social de 

emergência nos últimos anos, por dificuldades financeiras óbvias, posso 

dar nota que a Horta da Areia reduziu em 20%, com a relocalização 

dessas famílias em fogos municipais que entretanto vagaram. E é, ao fim 

e ao cabo, esse o compromisso que temos, o continuar a reduzir, não só 

na Horta da Areia, mas noutras situações precárias em termos de 

habitação. 

Em relação à ponte da Praia de Faro, como também foi notícia esta 

semana, o concurso para a ponte foi lançado pela Polis, decorrerão agora 
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os prazos desse concurso, a seguir o visto do Tribunal de Contas e depois 

finalmente começará a construção da ponte. 

Em relação ao Paulo Fonseca, nós defendemos o orçamento participativo 

também, foi aprovado no último mandato por proposta do PSD. Não foi 

possível desenvolvê-lo porque a verba que teríamos capacidade de poder 

afetar ao orçamento participativo, em relação ao orçamento da Câmara 

Municipal, seria tão diminuta que eu acho que não seria uma boa medida 

aplicada da forma como foi. Com é óbvio temos intenção de desenvolver o 

orçamento participativo em breve, tanto que na orgânica da Câmara um 

dos pelouros do Vereador Carlos Baía é mesmo esse de políticas 

participativas, onde o orçamento participativo e outras medidas serão 

desenvolvidas. 

Em relação às palmeiras da Avenida Calouste Gulbenkian, não são 

palmeiras são coqueiros.  

Obrigado, muito boa noite.» 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado, boa noite 

a todos.» 

 

Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal declarou encerrada a sessão. 

 

 

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

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

 

O 1º. Secretário                                                        O 2º. Secretário 

 

         


