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ATA Nº. 06  

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade 

de Faro e Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu pelas 21.00 horas, 

a Assembleia Municipal de Faro, em continuação da sessão ordinária 

iniciada em vinte e sete de abril de dois mil e dezoito, sob presidência da 

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

cargo e com a presença do 2.º Secretário, João Manuel Bento Mota Lopes, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1- (…) Tratado em 27/04/2018. 

2- (…) Tratado em 27/04/2018. 

3- (…) Tratado em 27/04/2018. 

4- Moções/Recomendações (continuação). 

5- (…) Tratado em 27/04/2018. 

6- (…) Tratado em 27/04/2018. 

7- Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para celebração do contrato de Gestão da Frente 

Ribeirinha de Faro, com a Docapesca – Portos e Lotas, S.A. – Proposta nº. 

42/2018/CM; 

8 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Acordo de Colaboração para a construção 

de habitações no Montenegro e na Praia de Faro, a celebrar com o 

Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana I.P. – Proposta nº 

50/2018/CM; 

9 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Designação do Fiscal Único da Empresa 

Local FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. para o quadriénio 

2018/2021 (DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

SROC Lda.) – Proposta nº. 51/2018/CM; 

10 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Designação do Fiscal Único da Empresa 

Local AMBIFARO Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. para o 

quadriénio 2018/2021 (DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas, SROC Lda.) – Proposta nº 52/2018/CM; 
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11 – Anulação administrativa do concurso público promovido para a 

“Celebração de contrato administrativo de concessão, construção e 

exploração do crematório de Faro” – Proposta nº. 33/2018/CM – 

Conhecimento;  

12 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à autorização para a celebração de contrato 

administrativo de concessão da conceção, construção e exploração do 

crematório de Faro – Proposta nº 34/2018/CM; 

13 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à desafetação do domínio público municipal 

da área de 42,50 m2 ao nível do subsolo para aumento da cave do edifício 

a construir, num valor de avaliação atribuído em 10.400€ (Processo de 

obras nº 331/2017 – Habitalgar – Soc. Imobiliária, Ldª.) – Proposta nº 

39/2018/CM; 

14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta de Recomendação para 

adesão à ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais; 

15 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Proposta nº 15/2018/CM – Juízes Sociais; 

16 – Indicação de quatro cidadãos eleitores designados pela Assembleia 

Municipal para integrar a CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Faro), na sua modalidade alargada; 

17 – 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. 

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

se que estavam presentes os seguintes membros: 

Beatriz Grisélia Calafate (PS); Francisco Manuel Mateus Domingos Conde 

Soares (PSD); Teresa Alexandra Viegas Correia (PSD); Ilda Maria Lita 

Pereira da Silva (PS); Pedro Gonçalo Custódio Valente (CDS); Carlos 

Alberto (PS); Manuel Francisco Botelho Agulhas (CDU); Marta Gabriela 

Gomes Correia (PSD); Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); João 

Manuel Camacho Gameiro Alves (PSD); Paulo Jorge Teixeira (PS); Carla 
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Nunes (PS); Augusto Arnaldo Nunes Otero Taveira (BE); Dora Sofia de 

Oliveira Ferreira de Melo (CDS); Susana Cristina da Silva Joaquim (PS); 

Catarina Alexandra Matos Marques (CDU); Paulo Sérgio de Jesus Baptista 

(PAN); Berta Paula Brito Cruz Silva Dias (PSD); João Manuel Bento Mota 

Lopes (PS); Cátia Susana da Palma Morais Gomes (PSD); Carlos Manuel 

Vargas Santos (PS); Manuel Eurico dos Santos Mestre (MPT); Vítor Manuel 

Pinto Ortega Reis Cantinho (PPM); Bruno Gonçalo de Azevedo Lage (PSD – 

Presidente da União das Freguesias de Faro Sé e S. Pedro); Steven Sousa 

Piedade (PSD – Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro); José 

António Viegas Leal Jerónimo (PS – Presidente da União de Freguesias 

Conceição/Estoi) e Sérgio Vicente dos Santos Martins (CDU – Presidente 

da Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe). 

Não estavam presentes os seguintes membros: 

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

Portada (PS); Luís Miguel da Graça Nunes (PS); Rita Maria de Carvalho 

Salgado Garcia e Costa (PSD); Ana Lúcia Silva de Passos (PS); Fernando 

Manuel Correia Marques (PS) e Maria Manuela Palmeira Neto (PS).  

Estavam presentes junto à Mesa:  

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rogério da Conceição Bacalhau 

Coelho, o Sr. Vice-Presidente Paulo Jorge Neves dos Santos e os Srs. 

Vereadores Sophie Matias do PSD; Adriano João Leal Cardoso Guerra do 

CDS; Carlos Jorge Matias Gonçalves Baía do PSD, bem como os 

Vereadores do Partido Socialista, Carlos Miguel Bento Sengo da Costa, 

Carlos Pedro Sousa Gordinho e Ana Cristina Valadas Grilo. 

 

Dado existir quórum, a Sr. Presidente da Assembleia Municipal, em 

exercício, informa a Assembleia Municipal que o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal por motivos de saúde não pode estar presente na 

reunião, pelo que chama para coadjuvar os trabalhos da Mesa a Sr.ª 

Membro Carla Nunes (PS) e declarou aberta a reunião. 

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Boa noite sejam 

bem-vindos a esta nossa segunda reunião da sessão da Assembleia 
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Municipal, vamos dar então seguimento ao ponto onde tínhamos ficado na 

anterior reunião, moções e recomendações. 

Segue-se a moção: “Medidas de proteção costeira para a península do 

Ancão”, apresentada pelo grupo do MPT.»  

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Boa noite a todos. Boa noite 

Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, todos 

os vereadores, caros colegas, digníssimo público.  

Passo a ler aqui um conjunto de medidas que achamos que devem ser 

implementadas na praia de Faro.  

“Moção 

Medidas de proteção costeira para a península do Ancão 

A praia de Faro é uma península, a península do Ancão que nos brinda 

com o mar de um lado e a Ria Formosa do outro. De enorme valor natural 

para a cidade de Faro e para todos os que nos visitam, dista três 

quilómetros do aeroporto e está envolvida pelo Parque Natural da Ria 

Formosa (PNRF). Tem uma localização privilegiada, com acesso fácil, quer 

por terra ou mar, sendo a praia mais visitada pelos farenses. 

A península do Ancão é considerada uma das dez Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPGIII) que integra o Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira (POOC) Vilamoura – Vila Real de St.º António, apresentando, 

de acordo com este plano, um aglomerado urbano permanente que urge 

preservar, manter e melhorar. 

Sendo a península do Ancão a primeira linha de defesa para o aeroporto e 

para a cidade de Faro contra a influência marítima, será legítima a 

preocupação iminente dos cidadãos Farenses para com a devida 

preservação da Praia de Faro e com toda a sua envolvente. 

O estado precário de conservação da nossa praia e a fragilidade do seu 

cordão dunar, em conjunto com os acessos pedonais públicos cada vez 

mais degradados, leva a que seja urgente uma intervenção concertada 

entre o Governo Central, o Município de Faro e os demais organismos com 

responsabilidades de gestão territorial desta área, como serão a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto de Conservação da Natureza e 
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das Florestas (ICNF) /Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), a Marinha 

Portuguesa e o Programa POLIS. Mas não só estes atores deviam fazer 

parte desta problemática e nesta situação deviam ser chamados também o 

laboratório nacional de engenharia civil (LNCEEC) e o laboratório nacional 

de energia e geologia (LNEEG) estamos convictos que isto é um problema 

nacional e devemos por todos estes organismos em ação. 

O aglomerado urbano que deverá prevalecer inclui, para além de 

habitações, atividades ocupacionais (empresas e complexos desportivos) e 

espaços naturais. Este aglomerado deveria ser alvo de preservação, 

procurando adequá-lo ao contexto territorial, enaltecendo as suas 

características locais e regionais, de forma a ser possível melhorar a 

qualidade dos serviços existentes, constituindo assim motivo de orgulho 

para a Cidade. 

Neste contexto, importa ponderar medidas para promover a preservação 

da Ilha de Faro. Algumas com necessidade de realização de estudos de 

viabilidade económica e outros, eventualmente, mais fáceis de serem 

implementadas a curto prazo. 

Não nos podemos esquecer que, no passado, foram abertas duas barras e 

que também foram realizados inúmeros estudos dos movimentos das 

areias. Estes estudos devem ser utilizados como suporte para seleção das 

medidas mais apropriadas a implementar na llha de Faro, com vista à sua 

à sua preservação. 

Este processo deve ser constituído com a participação dos representantes 

dos habitantes e de associações existentes na Praia de Faro acaso seja 

constituída uma Comissão/equipa para acompanhamento deste assunto, 

uma vez que o conhecimento científico, a par com o conhecimento local, 

poderá ser enriquecido, aumentando assim as hipóteses de criação de 

soluções mais abrangentes e efetivas. 

Assim, reunida a Assembleia Municipal, recomenda-se que: 

1. O Estado avalie e execute a reposição de sedimentos a partir da 

barra, através da construção de um sistema de ‘by pass’ com capacidade 

para transportar as areias do lado da barra para diferentes zonas de saída 

da praia em risco, sobretudo, no lado poente. Esta medida permitiria 

alimentar a praia, enquanto é realizada a dragagem da barra, 
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promovendo, deste modo, a oxigenação da Ria e a segurança para a 

navegação, já que se evitaria o assoreamento do canal navegável entre o 

interior da Ria e o Mar. A colocação de areias a poente da praia reverte-se 

de extrema necessidade, dado que esta zona é uma das mais afetadas 

pelas intempéries. A colocação das areias nesta zona será também 

oportuna, sobretudo, devido à deriva natural costeira, que no período do 

inverno faz-se no sentido de poente para nascente, o que permitiria 

alimentar o resto da praia. 

2. O Estado proceda à realimentação da praia a partir do seguinte: 

a) Recolocação no areal das areias da praia, de forma estratégica, com 

o aproveitamento das areias depositadas na estrada e em cima das 

habitações, aquando da ocorrência de intempéries, salvaguardando assim 

quer as infraestruturas públicas e privadas, quer o aumento do areal; 

b) Sedimentos provenientes de dragagens da Ria, as quais 

assegurariam, simultaneamente, a dragagem dos canais de navegação, 

aumentando a segurança marítima, e a alimentação do cordão dunar. 

3. O Estado avalie e execute a colocação de estacas com grandes 

dimensões, semelhantes aos modelos utilizados na construção de molhos 

de cimento, de forma a manter a mesma função que estes, com menor 

custo, e permitindo ainda de uma forma mais natural a movimentação das 

areias. Esta técnica é utilizada noutros países, com sucesso, há vários 

anos. 

4. O Estado e o Município, de acordo com as suas competências, zelem 

pela manutenção e melhoramento das infraestruturas existentes e 

procedam à criação de outras, como passadiços ao longo da praia, acessos 

pedonais, casas de banho públicas, pontos de recolha de resíduos sólidos 

urbanos e acesso a transportes alternativos de e para a praia. 

5. O Estado deve estudar a adequabilidade de metodologias aplicadas 

internacionalmente para consolidação do cordão dunar, como são 

exemplos, as realizadas na França, Holanda, Bélgica, etc., as quais fazem 

uso da aplicação de estacaria ao longo da praia e do cordão dunar. A 

aplicação desta medida proporciona a criação de focos de 

aprovisionamento de areias/sedimentos. 
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6. O Estado avalie a criação de um conjunto de recifes artificiais com 

sacos de areia, colocados de forma a criar lagoas em redor dos mesmos. 

Estes recifes proporcionariam o aumento da biomassa marinha, dado que 

constituem um forte atrativo para a vida subaquática. Esta medida 

promoveria ainda a criação de áreas com interesse para a prática de 

desportos náuticos de excelência, podendo assim potenciar a economia 

local. Existem exemplos desta solução em países como a Índia, Austrália, 

Brasil e Inglaterra. 

Estas são algumas medidas já implementadas com sucesso noutras 

realidades e que resultam de estudos existentes. Note-se que algumas 

destas medidas vão ao encontro das propostas no Plano de Pormenor da 

Praia de Faro e que entendemos que deveriam ser alvo de análise para 

implementação local a breve curso. 

Gostaríamos de preservar a nossa praia enquanto é tempo, para bem de 

todos!” 

Disse.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada Sr.ª Presidente, 

boa noite a todos.  

O PCP vê esta moção como uma grande preocupação que também temos, 

que é a preservação da praia de Faro ou da Península do Ancão. E esta 

preocupação também se traduz em dois aspetos: é que ou se tomam 

medidas ou o mar, com o tempo, encarregar-se-á de as tomar. Mas 

também prova outra coisa, que é: pelos vistos não eram as casas que 

foram demolidas que estavam a provocar a inconsistência da duna, e isto 

também é um facto. Portanto gastou-se tanto dinheiro com a demolição de 

casas e hoje, se calhar, já percebemos que afinal não era essa a razão da 

inconsistência da duna, mas sim algumas das coisas que são apontadas 

nesta moção, e muito bem, que vão de facto preservar e cuidar do nosso 

cordão dunar e da Praia de Faro.  

Depois dizer que a proposta apresenta uma série de técnicas muito 

específicas de coisas que se podem fazer e nós concordamos, também 

como diz a moção, que estas técnicas deverão provir de estudos a serem 

feitos, ou seja vamos estudar, vamos ver como é que as coisas podem ser 

feitas, mas bem-feitas, porque já existiram muitos estudos anteriores, já 
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existiram estudos em que se provou que as dragagens deviam ser feitas na 

ria e não no oceano, mas elas continuam a ser feitas no oceano e, 

portanto, continuam a ser o colocadas areias no sentido errado ao 

movimento da própria natureza. E portanto também concordamos com 

esses estudos e concordamos que o resultado desses estudos deva ser 

articulado não só pelas entidades que aparecem aqui e muito bem, estas 

as entidades que até aparecem no preâmbulo da moção, portanto serão 

estas entidades que deverão ser responsáveis por estes estudos e por esta 

dinâmica a ser criada, mas também com o envolvimento de entidades, de 

associações e de algo que aqui diz que nós também concordamos, que é: 

devemos atender à sabedoria popular. Porque muitas vezes queremos 

coisas sem perguntar a quem de facto percebe sobre elas e depois corre 

mal. 

Portanto o PCP é favorável a esta moção e até achamos que esta moção 

pode ser entendida como um grito de alerta de que é urgente fazer-se 

alguma coisa pela Praia de Faro. 

Obrigada.» 

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

Começava por saudar V. Ex.ª, o Sr. Presidente da Câmara, Srs. 

Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Exm.º público.  

Esta moção tem aqui duas componentes: tem uma componente política, 

que é residual, e tem uma componente técnica, que enforma toda a 

moção; nós aqui, em termos técnicos, estamos muito limitados, 

tecnicamente a gente reconhece os problemas que de facto estão a ocorrer 

por toda a Costa Algarvia, com a subida das águas… Agora, temos aqui 

também duas realidades diferentes, o Manuel Mestre tem muito boa 

vontade e mistura aqui a Península do Ancão com a Praia de Faro e depois 

fala muito no Estado, no Estado... Agora, a Praia de Faro é uma zona 

desafetada do domínio público marítimo, onde a grande posição na 

decisão de tudo o que lá se passa é do município de Faro. É uma zona 

desafetada, portanto tem grande responsabilidade. Não se pode aqui é 

dizer que o Estado tem que remover a areia que está na estrada para repô-

la em cima da duna, isto é uma competência da Câmara Municipal, não é 
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do Estado. Se estamos à espera do Estado então assobiamos para o ar 

para retirar a areia que está na estrada. 

Portanto, tudo aquilo que levanta, nos seus pontos e na análise que faz e 

mais na questão técnica, nós estamos de acordo. Mas quando se quer de 

facto misturar muitas coisas que estão aqui ditas, esvazia o objetivo da 

moção. Portanto, os entendidos, com a Câmara Municipal e todas estas 

entidades, têm que se entender para resolver de uma vez por todas o 

problema da Praia de Faro e de toda a costa algarvia. E também não é por 

acaso que o Governo aguardou até agora que o mar repusesse, nalgumas 

zonas, a areia que levou. Isto é cíclico, não foi só este ano, mas é 

preocupante. O Governo neste momento já decidiu disponibilizar dez 

milhões de euros para repor nalgumas zonas da costa algarvia, as devidas 

areias que o mar levou. 

Portanto, o Mestre tem aqui uma boa vontade, eu acompanho a vontade 

dele, só não acompanho, de facto, é que ele está a passar para o Estado 

situações que são da responsabilidade do Executivo. É a grande 

divergência que eu tenho com esta moção: nós não podemos aqui apontar 

“o Estado”, “o Estado”, “o Estado”… mas quem é a entidade responsável 

por todo aquele espaço é a Câmara Municipal de Faro, porque está 

desafetado e a Câmara é que é a responsável pela zona desafetada do 

domínio público marítimo. 

Se passar as areias que estão na zona nascente para a zona poente, se 

essa é uma solução – e alguns entendidos seguem essa opinião – quem 

sou eu para dizer que essa não é a solução… 

Mas fica a boa intenção do Mestre e nós vamos acompanhar esta moção, 

vamos acompanhá-lo nestas suas preocupações e vamos votar a favor.» 

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Boa noite Sr.ª Presidente em 

exercício, Exm.ª Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. 

Deputados, Exm.º público, Srs. funcionários desta casa. 

Eu não sei se o Manuel Mestre, subscritor da Moção, analisou e teve 

acesso às conclusões de um fórum realizado no âmbito da Assembleia 

Municipal de Faro, em 1994, no Hotel Eva, que reuniu diversos 

especialistas regionais, nacionais e até ibéricos nesta matéria. Este fórum 

foi realizado na sequência das graves intempéries do inverno de 1993 que 
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danificou bastante a Ilha de Faro e também a nossa ponte e diversas 

casas existentes, à data, no cordão dunar. Se não analisou está aqui de 

facto 90%, nesta moção, daquilo que foi o trabalho de três dias deste 

fórum levado a cabo no âmbito da Assembleia Municipal, quando era 

presidida pelo Dr. Carvalho Afonso, nos anos 90. 

Eu quero saudar porque estão de facto aqui apontados determinados 

problemas, que não nascem na Ilha de Faro, são problemas que nascem 

provavelmente a montante ou a jusante da Ilha de Faro e que têm 

repercussão em toda a nossa área de jurisdição da Ilha de Faro. Mas como 

o Sr. deputado Carlos Alberto sabe, o domínio público marítimo nasce a 

partir da praia mar. Portanto há sempre aqui uma responsabilidade e 

permita-me que diga é da autarquia, é do Estado Português, no fundo é de 

todos nós. E esta moção é um alerta, como disse a deputada Catarina, é 

um alerta muito importante a todos nós para uma situação que nós 

devemos analisar com algum cuidado, analisar os problemas, as 

consequências e apontar medidas para a sua solução. Porque nós, 

portugueses, temos um hábito muito mau: é que só depois das coisas 

acontecerem é que tratamos delas. E esta moção, na minha perspetiva, 

abre aqui uma frente de análise ampla que nos deve levar a pensar. Eu e 

penso que o meu grupo Municipal, vamos votar favoravelmente. Muito 

obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Boa noite, na pessoa da Sr.ª 

Secretária em função de Presidente da Assembleia, cumprimento todos os 

presentes. 

Eu acompanho as preocupações do MPT relativamente à reabilitação da 

Praia de Faro, assim como à das outras Ilhas-barreira, em vez das opções 

um pouco fundamentalistas de arrasar tudo para supostamente 

renaturalizar, com o falso argumento das preocupações ambientais. No 

essencial apoio a moção. A questão dos aspetos técnicos, se é com 

estacas, eu não sou perito nessa área, de maneira que a ciência tem 

soluções para isso, inclusivamente está ali referido que há soluções já 

encontradas noutros países para situações semelhantes, e portanto há 

que avançar.  
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Uma questão importante é não deixar de fora tanto os moradores como as 

respetivas associações que têm que estar envolvidos na solução.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite Srª. Primeira 

Secretária, em exercício de funções de presidência, Sr. Presidente, Srs. 

Vereadores, restantes Deputados e Assembleia.  

Antes de mais, gostava de reconhecer, e acho que todos o fazemos, o 

empenho de vida do Manuel Mestre na proteção da Praia e da península 

do Ancão. E naturalmente que com os acontecimentos mais recentes 

sentimos uma urgência em tentar encontrar medidas que salvaguardem o 

bem-estar das pessoas e a sustentabilidade da península e da Praia de 

Faro.  

No geral, nós concordamos com a maioria das medidas que penso que são 

de mero bom senso, mas temos algumas dúvidas relacionadas com a 

componente técnica do documento, o assoreamento, os movimentos das 

areias, os recifes com sacos de areia. E gostaríamos também com isto de 

lembrar que as soluções encontradas devem perdurar ao longo do tempo e 

sustentadas com uma base científica forte, a que neste momento não 

tenho acesso. Sabemos que quer a Câmara, quer a sociedade Polis 

receberam trabalhos científicos, vários estudos e recomendações de ação, 

e gostaríamos de ter acesso, antes de nos podermos pronunciar no futuro 

de uma forma mais clara e sem dúvidas. Nesse sentido, o PAN gostaria 

que a Câmara Municipal enviasse, através da Assembleia Municipal, 

alguns destes documentos e vamos ter que nos abster neste momento. 

Obrigado.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Srª. Presidente na sua pessoa comprimento a 

Mesa, Executivo, Deputados, digníssimo público.  

É um facto que neste último ano tivemos já três ocorrências gravíssimas 

na Praia de Faro, uma delas, a última, que nem estávamos à espera, 

aconteceu e infelizmente poderá acontecer mais vezes. Como o Manuel 

Mestre referiu, e bem, o cordão dunar da Praia de Faro é algo que defende, 

por assim dizer, a Baixa de Faro, o aeroporto, toda a micro e média 

economia que temos na Ria Formosa e acho que deve ser uma 



Ata nº. 06                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   12 

04/05/2018 

 

preocupação não só desta Assembleia, não só do Município, mas do 

Governo.  

Aqui já foi dito, portanto não é a questão de empurrar culpas, há uma 

zona desafetada, mas a linha de mar a 50 metros a responsabilidade é da 

Autoridade Marítima, portanto será do Governo. E acho que compete-nos 

a nós pedir o auxílio ao Governo para que venha cá e nos ajude a 

reabilitar aquele cordão dunar. Porque não é uma questão de culpa, de 

quem é que deve fazer, é sim resolver e arranjar uma solução. E o Manuel 

Mestre, e muito bem, faz aqui o alerta nesse ponto, que acho que todos 

nós temos vindo a fazer à nossa medida e ao nosso alcance.  

Eu aqui, se calhar, fazia uma sugestão. O Manuel Mestre, no 4º parágrafo, 

refere algumas entidades, e nós temos uma entidade aqui no território de 

Faro que tem um conhecimento tremendo, que é a Universidade do 

Algarve. E se me permitisse e se ele aceitasse, sugeria Incluir a 

Universidade do Algarve aqui que será um “player” fundamental.  

As outras sugestões já foram ditas, são situações mais técnicas que acho 

que deverá haver um estudo mais profundo e realmente tenho que 

concordar que não podem ser medidas tomadas de ânimo leve, têm que 

ser ações profundas porque cada vez mais o cordão dunar da Praia de 

Faro está em perigo, está débil e urge fazer essa reabilitação. E nesse 

sentido, comunico que a bancada do PSD irá votar favoravelmente, mas 

reforço aqui a necessidade de todos, a uma só voz, apelarmos a que o 

Governo faça uma intervenção na Praia de Faro para que possa defender a 

Baixa de Faro, o aeroporto e toda aquela economia que existe ali. 

Obrigado.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Boa noite a todos. 

Vou ler o que um historiador árabe escreveu sobre as Ilhas de Faro há mil 

anos, e diz assim: …do limite de Ossónoba e há por vizinho o mar como se 

estende e há muitas boas ilhas e muito de sabor em que podem aportar as 

barcas. E depois mais à frente diz: e no seu limite há muitos pinheiros. Esta 

posição deste historiador (geógrafo também, porque tinha conhecimentos 

geográficos) é corroborada por outro historiador que diz assim, e esta 

passagem é muito conhecida, Santa Maria do Gharb está situada numa 

ponta que avança pelo Atlântico. Depois mais à frente: Santa Maria é uma 
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cidade de fundação antiga, está provida de um estaleiro de construção para 

a frota. Em face dela, no mar, há ilhas onde crescem pinheiros. Portanto, a 

plantação natural arbórea desta época, penso eu, isto é uma novidade eu 

nunca vi defender, há imensos estudos, há imensas posições sobre como 

se intervir no cordão dunar, mas é importantíssimo voltar a repor esta 

massa arbórea Nós já falamos disso no caso do parque campismo, 

portanto é uma área que está completamente sem arborização e eu acho 

que para esse efeito temos que reativar um Plano de Pormenor de nível 

regional, não há outra hipótese. Portanto tem que englobar, digamos 

assim, uma área implementada para reflorestação das ilhas, no seu 

conjunto, envolvendo também Tavira, onde ainda subsistem exemplares 

de pinheiros no parque campismo, mas também Olhão, Loulé e Faro. 

Este plantio de pinheiros e outras espécies arbóreas constituiria uma 

cortina massiva à erosão eólica invernosa das praias, contribuindo para a 

consolidação da duna primária, aumentando-a em altura e 

consequentemente com o alargamento das praias em toda a costa arenosa 

e de toda a Ria Formosa. 

O acompanhamento científico e laboratorial deste processo pelas 

entidades competentes da região, Universidade do Algarve, naturalmente, 

e do país, LNEC.  

Esta faixa de intervenção na Ilha de Faro, especificamente no parque 

campismo que foi mais afetado há pouco tempo, teria um caráter 

experimental e em vez das atuações de emergência extemporâneas dos 

enrocamentos que a longo tempo se prova serem nefastos. Seria preferível 

o enchimento com areias e das praias mais afetadas pelos temporais a 

Barlavento, para depois naturalmente seguirem o sentido da corrente 

predominante para Sotavento. Obrigado.»  

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

de Faro (Sé e S. Pedro) – «Obrigado Sr.ª Presidente, na sua pessoa 

cumprimento todos os presentes nesta sala. 

Sobre esta matéria é de dizer que é com satisfação que eu vejo – já tinha 

visto na sessão anterior e volto a reforçar aqui – as questões do 

ordenamento do território e do ambiente a serem debatidos com alguma 

preocupação e com clarividência nesta Assembleia. 
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Sobre a matéria em questão, só reforçar, de facto, a necessidade urgente 

de se intervir neste cordão dunar, uma área extremamente sensível do 

litoral algarvio e, para além da Câmara, terá de ser forçosamente o 

Governo, o Estado, a atuar. Por uma razão muito simples, até porque a 

zona de costa não está na área desafetada, continua a ser da 

responsabilidade do Estado Português. É uma questão também do 

ordenamento do território e de defesa do nosso território, portanto é com 

naturalidade que se vê o Estado Português, neste caso possivelmente o 

Ministério do Ambiente, a atuar nesta matéria, até porque são eles que 

têm os meios e podem contactar e contratar os técnicos com obras de 

engenharia, pesada ou mais ligeira, adequadas a estas questões.  

Só de referir também que, como o meu colega Steven referiu e bem, temos 

aqui o privilégio de termos a Universidade do Algarve com, possivelmente, 

os melhores técnicos a nível europeu em dinâmica costeira e sem dúvida 

alguma que será uma mais-valia aproveitarmos estes técnicos que estão 

aqui ao nosso lado, nossos vizinhos, para atuarem e para estudarem com 

mais afinco esta matéria.  

O MPT apresentou um conjunto de medidas, todas elas podem ser 

aplicadas e exequíveis, mas o que sai de facto desta moção, o essencial é 

que todos nós concordemos que há necessidade de intervir no litoral 

algarvio, neste caso concreto na península do Ancão que é uma área, 

como eu já referi, muito sensível da nossa costa. Até porque não seria um 

caso original haver uma intervenção do Estado nesta zona, porque já 

acontece na Costa da Caparica (quase todos os anos há intervenções de 

fundo), assim como em Ílhavo e também em Ofir, são três casos muito 

concretos em que o Estado assume a gestão e a manutenção desta costa. 

Com naturalidade também que se faça o mesmo no Algarve e neste caso 

concreto, como eu disse, na Península do Ancão. Tenho de dito. 

Obrigado.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Mais uma vez, boa noite.   

Em primeiro lugar, agradecer as palavras de todas as bancadas. E quem 

me conhece sabe que não tive qualquer intenção política nesta moção. A 

realidade é que seria completamente impossível para a Câmara Municipal 

de Faro levar a cabo essas intervenções sozinha e só por isto é que eu falei 
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no Estado. Evidentemente que a remoção das areias da estrada ou de 

cima das habitações, para serem repostas onde elas devem estar, que é na 

praia, pode ser muito bem efetuada pela Câmara Municipal de Faro com a 

ajuda da FAGAR e até de alguns privados que estão dispostos a fazer essa 

intervenção. 

Em segundo lugar para dizer que esta proposta está assente em estudos 

realizados, como eu disse na moção, e que já existem muitos estudos 

pormenorizados sobre a Praia de Faro, como aquele que foi realmente 

falado aqui, de noventa e quatro. Infelizmente só tive acesso àquele estudo 

depois de ter escrito a moção, mas fiquei muito contente de ver que 

realmente aquilo que pensava também estava lá transcrito. 

A questão do bypass que inicialmente poderia ser mais dispendioso, ao 

fim de algumas décadas esse investimento seria colmatado porque íamos 

ter uma infraestrutura que (isto é um bocado exagerado…) com o ligar de 

um botão levava as areias de um sítio para outro. Isso acontece na 

Austrália, eles conseguiram fazer um aumento gigante de uma praia que 

não existia precisamente com um bypass. Existem outros mas esse 

bypass na Austrália é o mais conhecido; existe outro bypass na África do 

Sul, com uma costa que tem a mesma força, o mesmo potencial da nossa 

costa aqui. E lá eles também têm tido muito bons resultados com esta 

história do bypass.  

Portanto, eu não tinha nenhuma pretensão técnica de trazer aqui soluções 

pormenorizadas do que é que se poderia fazer na Praia de Faro, só um 

conjunto de ideias e recomendações que realmente podem ser efetuadas e 

claro tem que ser com um estudo técnico maior. 

Em terceiro lugar agradecer a recomendação para a inclusão da UALG, 

que realmente foi uma falha gigante não estar na moção, e agradecer o 

enquadramento histórico que nos foi dado aqui, também sempre muito 

importante. Obrigado.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Muito obrigada Sr.ª 

Presidente em funções, aproveito para a cumprimentar, para 

cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Vereação, restantes membros 

da Assembleia Municipal e o público presente. 
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Eu queria apenas referir que a moção que aqui nos é apresentada pelo 

membro Manuel Mestre reflete, efetivamente, uma preocupação de todos 

os farenses. Não é uma preocupação desta Assembleia e destes membros 

que estão aqui presentes, não é uma preocupação apenas da Câmara e do 

seu Executivo, é uma preocupação de todos os Farenses. Não há Farense 

que não ame a Praia de Faro. Independentemente de concordarmos com 

demolições, de não concordamos com as demolições a verdade é que a 

praia tem um cantinho muito especial no coração de cada Farense e eu 

falo pelo menos por mim, assim o declaro sem qualquer tipo de problema, 

porque a Praia de Faro vive na minha memória pelas recordações que lá 

passei, e como tal é uma preocupação de todos. E isto para dizer que a 

proposta é obviamente muito acarinhada, apesar de que as soluções ou as 

recomendações encontradas são demasiado técnicas, e eu costumo dizer 

cada macaco no seu galho, não tenho capacidade para dizer se estas 

soluções aqui apontadas são efetivamente as melhores ou não, não tenho. 

Não tenho capacidade para o fazer, nem o tencionaria fazer. O que tenho 

capacidade para fazer é para dizer que é uma preocupação. Esta 

preocupação, e é isto que é importante frisar, não é dizer que esta 

Assembleia deve instar ao Governo para agir. Não, não, esta Assembleia 

deve instar ao Governo e à Autarquia. Porque é responsabilidade do 

Governo e da Autarquia, é uma responsabilidade da Administração 

Central, é uma responsabilidade da Administração Local, e é isso que o 

Partido Socialista e a bancada do Partido Socialista quer deixar bem claro. 

E quer deixar bem claro, também, que o Governo tem agido e tem atuado 

tentando encontrar respostas juntamente com esta Autarquia, não apenas 

através da presença do próprio Secretário de Estado do Ambiente, quando 

teve de cá vir na intempérie que aqui se fala, mas também o Governo tem 

efetivamente trabalhado em conjunto com esta a Autarquia e a prova disso 

é até um ponto que será discutido mais tarde que são contratos de gestão 

da Frente Ribeirinha com a Docapesca, que está sob a tutela do Ministério 

do Mar. 

Portanto, eu acredito que o Governo e até a Autarquia vão ouvir a voz 

desta Assembleia que aqui se une e, em uníssono, tem uma palavra a 

dizer sobre a Praia de Faro. Muito obrigada.» 
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Não havendo mais intervenções, seguidamente passou-se à votação da 

referida moção. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 01 (PAN) 

Votos a favor – 27 (10PS; 9PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1BE; 03CDU) 

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

maioria. 

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Passamos agora 

à Recomendação “Por uma Proteção Animal mais Forte no Concelho”, que 

foi apresentada pelos grupos municipais do PSD, do PAN, do CDS do MPT, 

do PPM».  

O membro da AM, Marta Correia (PSD) – «Muito boa noite Sr.ª 

Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes. 

“Recomendação - Por uma Proteção Animal mais Forte no Concelho 

Faro tem, desde há uns anos para cá, uma forte franja da sociedade, que 

pugna por um avanço civilizacional, em matéria dos direitos dos animais. 

É por via disso, que somos o primeiro concelho do continente, a 

implementar efetivamente, através de recomendação municipal, aprovada 

em Assembleia Municipal e aplicada pelo executivo camarário, a proibição 

de todos os espetáculos que lesem o bem-estar físico ou psíquico dos 

animais. 

Também por via disso, que surgiu uma ponderada e conjunta postura, 

contra a intenção da AMAL, na construção de dois centros de recolha 

oficiais intermunicipais. 

Nos últimos anos, temos assistido a um conjunto de alterações 

significativas em matéria de legislação animal, muito fruto do trabalho 

intensivo e diário das organizações, que foram, são e sempre serão, um 

suporte de inestimável valor dos municípios e autoridades. 

São as organizações que trabalham diretamente com a população e sem 

meios efetivos, quando retiram animais das estradas, quando resgatam 
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animais doentes, quando acolhem aqueles que não têm espaço em mais 

lado algum. 

É por isso fundamental, o reconhecimento do trabalho destas 

organizações, por via de protocolos, por via de acesso a candidaturas ao 

associativismo, por via de cedências de infraestruturas físicas. 

O próprio Estado assume a importância das organizações zoófilas, e 

matéria de sensibilização e de esterilização, como entidades de apoio para 

os municípios. 

O CED (capturar-esterilizar-devolver), foi finalmente reconhecido no nosso 

ordenamento jurídico, apesar de ser praticado há décadas noutros países 

com elevadas taxas de sucesso, sendo fundamental para controlo da 

população de gatos errantes, que se estimam muitas dezenas de milhares 

no nosso país. 

Por outro lado, o Executivo assumiu e bem, a construção de um Centro de 

Bem-Estar Animal como uma prioridade, a qual é mais premente pois 

após 1 de outubro é vedado o abate de animais de companhia, salvo 

razões excecionais previstas na lei. Tal facto exige, por um lado, que em 

nome da saúde pública e do bem-estar animal se desenvolva métodos de 

controlo de população, mas que também a prescrição legal da exigência de 

Centro de Recolha Oficial seja cumprida. 

Desde a entrada em vigor da lei 27/2016 não têm sido tomadas as 

medidas adequadas para responder à obrigação de não eutanasiar 

animais, e tem-se assistido a uma demissão do poder público central e da 

DGAV pasra realizar esse importante objetivo. 

Recomenda-se por isso: 

- Campanhas de sensibilização intensivas contra o abandono, maus tratos 

a animais e esterilização, promovidas pelo Município e Juntas de 

Freguesia, em parceria com as organizações zoófilas atuantes no concelho; 

- A candidatura do Município de Faro às verbas disponíveis por força da 

campanha de apoio à esterilização constante do Despacho n.º 3283/2018; 

- A calendarização de todo o processo do Centro de Recolha Oficial 

Municipal, obrigatório por lei; 
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- O acesso do apoio ao associativismo por parte das organizações zoófilas 

já este ano e a inscrição das mesmas associações nas listagens de 

organizações atuantes no concelho; 

- A realização imediata de protocolos com as organizações zoófilas 

atuantes no concelho, para que as mesmas tenham melhores condições 

no trabalho público que desenvolvem nas campanhas de adoção e de 

sensibilização. 

Os subscritores.”» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, novamente. 

É para acrescentar aqui, como também somos um dos subscritores, que a 

recomendação fala por si, ainda há trabalho a fazer, mas penso que esta 

recomendação conjunta mantém Faro no caminho certo no que toca à 

proteção e bem-estar animal. E no que toca ao PAN, iremos trabalhar com 

todos os grupos municipais a implementação de medidas que 

consideramos justas e adequadas pelo bem maior do município. Daí 

termos subscrito também esta iniciativa.»    

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada.  

O PCP, relativamente a esta matéria, só tem a dizer uma coisa. De facto 

estas associações são necessárias, concordamos que possam ser inscritas 

na lista de associações dos municípios, agora temos que pensar uma 

coisa: é que se há um aumento das associações tem que corresponder um 

aumento de verbas, para que cada associação depois possa ter os recursos 

para poder desenvolver o seu trabalho.  

Neste momento há um orçamento feito para as associações do concelho, 

portanto se essas associações aumentam em número, isso terá que ser 

acompanhado também de um aumento de verbas e de financiamento às 

associações. Muito obrigada.»                         

Não havendo mais inscrições, seguidamente passou-se à votação da 

referida recomendação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 
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Abstenções – 00 

Votos a favor – 28 (10PS; 3CDU; 1BE; 1PAN; 1MPT; 2CDS; 9PSD) 

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

por unanimidade. 

Seguidamente passou-se à leitura da recomendação conjunta das bancadas 

do PAN e do PSD - “Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de 

companhia”   

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Muito obrigado, boa noite 

novamente. 

“Recomendação – Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de 

companhia  

Partindo de uma das medidas do PAN para o Orçamento de Estado de 

2018, o despacho n.º 3283/2018 de 22 de março de 2018 aprova um 

apoio financeiro no montante global de 500 000 Euros para a promoção de 

uma campanha nacional de apoio à esterilização de cães e gatos de 

companhia. 

O PAN considera que faz todo o sentido que a Câmara de Faro se 

candidate e dê um bom destino a este fundo de 15.000 € de natureza não 

reembolsável proveniente da adoção de receitas gerais do orçamento de 

funcionamento da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). 

Os procedimentos de esterilização poderão ser realizados em instalações 

adequadas de um Centro de Recolha Oficial ou num centro de 

atendimento médico veterinário autorizado para o efeito. 

Tendo em conta que a esterilização é a solução comprovadamente mais 

adequada e digna para o controle do número de animais do concelho e 

lembrando que após o dia 22 de setembro de 2018 é v8edado o abate de 

animais de companhia, é de fundamental importância que o município de 

Faro esteja preparado para este momento. 

Se considerarmos uma média de 35€/esterilização, estaremos a apontar 

para mais de 400 animais esterilizados. 

Em face do exposto, propomos que a Assembleia Municipal de Faro, nesta 

sua sessão, delibere recomendar à Câmara Municipal de Faro a adesão a 
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esta campanha disponível até ao final do mês de maio, bastando para tal 

preencher os formulários na página oficial da DGAV. 

Os subscritores.” 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu ia só incluir uma 

sugestão em relação ao número de pombos que existem na cidade e que 

têm consequências na via pública. Portanto, encontramos neste momento 

a Rua de Santo António pejada de excrementos e isto teve a ver com uma 

obra fundamental na cidade de Faro, e que os pombos ficaram sem 

“abrigo”, digamos assim.  

Esse controlo do número de pombos pode ser feito, não com esterilização, 

mas com um sistema simples que é colocar pombais artificiais em sítios 

estratégicos, o caso da Alameda por exemplo onde se podem colocar 

vários, e fazer o controlo da natalidade retirando os ovos, ou parte dos 

ovos.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «A questão dos pombos foge 

um bocadinho a esta recomendação. No entanto, aquilo que o Vítor disse é 

também uma das medidas que nós iremos recomendar à Assembleia 

Municipal, que depois recomende ao executivo que coloque em prática, 

que são os pombais contracetivos.» 

O membro da AM, Marta Correia (PSD) – «O Grupo Municipal do PSD 

associa-se também a esta recomendação. Parabeniza, como é óbvio, a 

DGAV por esta medida, embora não vamos considerar um pouco tardia, 

mas que é urgente é necessário pugnar pela esterilização, porque é o 

instrumento mais ativo que existe para combater a praga, o flagelo do 

abandono e maus tratos dos animais.  

A Câmara de Faro, desde o ano passado, que já tem o CED instalado, 

através de protocolos com associações zoófilas, capturar, esterilizar e 

devolver gatos errantes, e só mesmo através da aplicação de verbas que 

vêm, neste caso, através do Estado, é que podemos conseguir mais neste 

concelho, que é conhecido por ter imensos, e estamos a falar de milhares 

de gatos só na cidade, fora o campo. 
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Portanto, esta verba é muito bem-vinda e pode solucionar muitos 

problemas nós temos cá.» 

Não havendo mais intervenções, passou-se à votação da Recomendação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 28 (10PS; 3CDU; 1BE; 1PAN; 1PPM; 2CDS; 9PSD) 

Face ao resultado obtido na votação a referida recomendação foi aprovada 

por unanimidade. 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Segue-se a 

moção apresentada pela bancada do PSD “Contra o Declínio na Saúde”.» 

O membro da AM, Berta Dias (PSD) – «Exmª Sr.ª Presidente, em 

exercício, da Assembleia Municipal de Faro, Exm.º Sr. Presidente da 

Câmara, Exm.ºs Srs. Vereadores, Exm.ºs Srs. Deputados Municipais, 

digníssimo público. 

Vamos apresentar a:  “Moção – Contra o Declínio na Saúde. 

A 11 de março de 2016, o Ministro da Saúde, no ato de tomada de posse 

do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve afirmava 

que “ O Algarve não entrará no verão com constrangimentos intoleráveis”. 

Tal frase firmou um compromisso – bem acolhido pelos algarvios – no 

sentido de serem tomadas medidas com vista a solucionar 

estrangulamentos crónicos que a região enfrenta neste domínio. 

Todavia, dois anos volvidos, a situação deteriorou-se, tal qual os 

principais indicadores apontam: 

• Os tempos médios de espera são um impedimento no acesso à 

saúde, por exemplo: 

- 653 dias de espera para uma consulta da especialidade de 

Estomatologia, no Hospital de Faro; 

- 560 dias de espera para uma consulta da especialidade de 

Neurocirurgia, no Hospital de Faro; 
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- 489 dias de espera para uma consulta da especialidade de Urologia, no 

Hospital de Faro; 

- 417 dias de espera para uma consulta da especialidade de Ginecologia – 

Apoio à Fertilidade, no Hospital de Faro; 

- 362 dias de espera para uma consulta da especialidade de Dermato-

Venereologia, no Hospital de Faro; 

- 292 dias de espera para uma consulta da especialidade de Ginecologia, 

no Hospital de Faro; 

- 255 dias de espera para uma consulta da especialidade de Reumatologia, 

no Hospital de Faro; 

- 231 dias de espera para uma consulta da especialidade de 

Otorrinolaringologia, no Hospital de Faro. 

• Muitos dos principais indicadores da atividade assistencial do CHUA 

continuam em quebra em comparação com anos anteriores. Registam-se 

menos primeiras consultas, menos consultas subsequentes, menos 

consultas totais, menos atendimentos de urgência e menos cirurgias 

urgentes; 

• Os serviços de urgência básica da região têm pior resposta, em 

razão das escalas incompletas de médicos, facto que conduz a que os 

utentes sejam desviados para os hospitais; 

• O Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul tem metade das 

camas encerradas e regista uma duplicação da lista de espera por 

comparação ao ano anterior, factos que representam perdas muito 

significativas na oferta assistencial de uma instituição de ponta que 

representa a última esperança para muitos utentes e respetivas famílias; 

• Os doentes internados nos serviços de urgência dos hospitais do 

Algarve passaram de oito em média por dia em 2016 para 26 em 2018, 

muitas vezes, tal qual foi denunciado, sem um tratamento digno e 

condições de assistência mínimas durante dias a fio. Os doentes 

internados em macas voltaram a ser regra e não exceção; 

Tem sido assumido pela Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, 

Sindicato Independente dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros 

Portugueses, entre outros, que o acesso à saúde na região está em causa. 
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O facto de se irem construir quatro novos hospitais no país, e o novo 

Hospital Central do Algarve ter ficado de fora quando era por despacho a 

segunda prioridade a nível nacional, é um exemplo da gritante omissão em 

relação aos algarvios. 

Perante o exposto, em defesa da nossa população, e em seu nome, esta 

Assembleia Municipal delibera aprovar o seguinte: 

1.Exigir ao Governo que adote as medidas adequadas para contrariar esta 

tendência e elevar o nível de resposta do SNS, o qual é muito insatisfatório 

e não regista evidências que venha a melhorar; 

2. Solicitar ao Governo a contratação dos recursos humanos suficientes 

de modo a melhorar a oferta assistencial do SNS na região; 

3. Exigir ao Governo que cumpra os estudos das prioridades de novos 

hospitais em Portugal, respeitando a hierarquia e, desse modo, lançando 

os procedimentos tendentes à concretização de um novo Hospital Central 

do Algarve. 

Subscritores: PSD /CDS /MPT /PPM” 

Muito obrigada.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Muito boa noite a todos. 

Sem deixarmos de considerar que a prestação de cuidados de saúde vai 

mal, pensamos que é necessário, relativamente a esta moção, que se faça 

um pequeno exercício de memória. 

Durante o Governo do PSD/CDS, a política de saúde foi um deliberado 

ataque e degradação do Serviço Nacional de Saúde, com encerramento de 

serviços de proximidade, racionamento de meios, alargamento e aumento 

das taxas moderadoras, diminuição dos apoios ao transporte de doentes 

não urgentes, dificuldade no acesso aos medicamentos, gradual 

transferência dos cuidados de saúde para os grandes grupos privados do 

setor, mais de um milhão de portugueses sem médico de família. 

A opção política, ideológica e programática deste Governo foi a criação de 

um sistema de saúde a duas velocidades, um serviço público 

desqualificado e degradado para os mais pobres, centrado num conjunto 

mínimo de cuidados de saúde, e um outro centrado nos serviços privados 
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de saúde e cuidados para unidades de saúde privadas, para os cidadãos 

mais favorecidos.  

Só a luta das populações, a competência e o empenho da grande maioria 

dos profissionais de saúde é que travou a plena concretização da 

destruição desta conquista da Revolução de Abril, o direito à proteção da 

saúde através de um Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito.  

Os hospitais de Faro, Portimão e Lagos passaram a ter carência de 

recursos humanos e em particular de médicos. Na ginecologia/obstetrícia, 

os médicos não eram suficientes para assegurar todos os turnos, em 

particular à noite e durante os fim de semana e feriados, pelo que os 

hospitais recorriam a médicos através de empresas prestadoras de serviço. 

Na anestesiologia, o Hospital de Faro dispunha apenas de quinze 

profissionais, quando seriam necessários vinte e nove. Na oftalmologia, os 

médicos disponíveis eram insuficientes. Em medicina interna, o Hospital 

de Faro necessitava de duplicar o número de profissionais. Na cirurgia 

geral os Hospitais de Faro e Portimão não dispunham de profissionais 

suficiente para as urgências externa e interna. Nos internamentos, à 

consulta externa e às cirurgias em ortopedia estavam onze profissionais, 

quando seriam necessários vinte e quatro. Na pediatria, o Hospital de 

Portimão disponha de cinco pediatras, dos quais três, atendendo à idade, 

não se encontravam obrigados a serviços de urgência. Em psiquiatria, os 

Hospitais do Algarve apenas dispunham de doze médicos, quando seriam 

necessários dezanove.  

Nas restantes carreiras da saúde e carreiras gerais, eram grandes as 

carências de profissionais e registavam-se dificuldades na substituição de 

profissionais que se aposentavam. 

O Governo era totalmente incapaz de assegurar a colocação de um 

número suficiente de profissionais, pelo que as necessidades de 

contratação no Hospital de Faro e no Centro Hospitalar do Barlavento 

Algarvio eram de, pelo menos, cento e oitenta e três médicos, cento e vinte 

e seis enfermeiros, oito técnicos superiores, oito técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, quarenta e dois assistentes técnicos, cento e catorze 

assistentes operacionais. 
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Em finais de 2012 o Hospital de Faro registou uma quebra homóloga de 

10,6 nas consultas, 21% nas cirurgias, enquanto no Centro Hospitalar do 

Barlavento a quebra foi de 5% nas consultas e 7% na cirurgia.  

Nas consultas externas o Hospital de Faro registou quebras de 39,6%, na 

dermatologia 31,9%, na hematologia clínica 26,5%, na ortopedia 23,5%, 

na senologia 24,4%, na oftalmologia 16,8%. 

Na cirurgia geral, enquanto no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio 

as quebras foram de 40,8% na senologia, 39,8% na cardiologia, 17,24% na 

otorrinolaringologia, 15% na ortopedia, 12,2% na cirurgia geral, 9,8% na 

oftalmologia.  

Na cirurgia, o Hospital de Faro registou uma quebra de 35,7% na cirurgia 

ambulatória, 18,8% na cirurgia urgente, 7,5% na cirurgia programada 

convencional, enquanto no Hospital de Portimão as quebras foram de 

14,6% na cirurgia ambulatória, 8,4% na cirurgia urgente. Por 

especialidade, na cirurgia ambulatória no Hospital de Faro registaram-se 

quebras de 72,6%, na dermatologia 53%, na oftalmologista 46,4%, e no 

Hospital de Portimão as quebras foram de 62,4% na ginecologia, 61,3% na 

ortopedia e 10,3 na oftalmologia.  

O argumento recorrente utilizado pelo Governo PSD/CDS era de 

sustentabilidade económico-financeira. Mas se existe uma situação 

económico-financeira desfavorável nos Hospitais Algarvios esta deve-se, 

principalmente, aos sucessivos anos de elevado subfinanciamento crónico 

das Unidades Hospitalares e à política de desinvestimento no Serviço 

Nacional de Saúde. 

Esta constatação de factos reais, que o PSD teima demagogicamente em 

passar a esponja, não invalida que a apreciação que o PCP e os eleitos da 

CDU fazem do estado da prestação de cuidados de saúde, presentemente, 

seja boa ou mesmo sequer razoável. Muito provavelmente a raiz do 

problema, para além de outras razões contínuas, continua a ser o mesmo 

atraso no financiamento sobretudo porque o Governo minoritário do 

Partido Socialista não consegue desligar-se da ditadura do défice das 

contas públicas.  

Os responsáveis e autores da política que conduziu a estes resultados 

lastimáveis e prejudiciais para a grande maioria da população procuram 
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jogar com a possível memória curta do povo português, para apagar as 

suas responsabilidades na degradação do Serviço Nacional de Saúde e 

favorecimento dos negócios privados, apresentam-se agora com uma 

proposta que visa a reposição dessa política, pelo que os eleitos da CDU 

não podem estar de acordo. E como em outras vezes que já aconteceu, nós 

continuamos esse combate para que o povo português seja alertado para 

situações muito concretas que o PSD parece que se esqueceu 

completamente.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – Os números avançados julgo 

que serão oficiais e são preocupantes. É um facto que a saúde precisa de 

mudar muito no Algarve e em Portugal. Mas se os proponentes fossem 

coerentes com o vosso passado político recente, acho que deviam era 

aplaudir o Ministro Centeno quando este, às vezes, parece também querer 

desempenhar o papel, perante a Europa, de bom aluno. Espero que ele 

não esteja a pensar nas recompensas que outros tiveram, que foi arranjar 

um emprego na Goldman Sachs.  

Compreende-se o papel de oposição ao Governo, da parte do conjunto de 

partidos onde estão incluídos o PSD e o CDS, que atacaram como 

atacaram o Serviço Nacional de Saúde, esta Moção só se entende para 

criar dificuldades ao Governo e embaraçar os Partidos que o suportam na 

Assembleia da República.» 

O membro da AM, Berta Dias (PSD) – «No início da Troika, os governos 

PS e, posteriormente, com o governo PSD-CDS houve contensão 

económica progressiva, realmente. É verdade. Atualmente não se verifica 

tal facto, o que contraria as afirmações apresentadas. 

Foi aprovado há duas semanas atrás o Programa de Estabilidade e 

Crescimento, que estabelece os investimentos para o Estado português. 

Neste programa de Estabilidade e Crescimento não consta a construção do 

hospital central do Algarve até 2022. Antes pelo contrário, o hospital 

central do Algarve, que se encontrava em segundo lugar a nível nacional 

após diversos estudos económicos, na atualidade não consta nos quatro 

hospitais selecionados e sem qualquer estudo económico conhecido para 

Portugal.» 
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O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Srª Presidente. 

Aqui temos um assunto que nos diz respeito, a todos algarvios e a todos 

os portugueses. E antes de passar à minha intervenção, eu colocava à Srª 

Presidente, se for possível, marcar uma assembleia extraordinária para 

discutir a questão da saúde no Algarve. Depois vamos acertar contas.  

Não basta vir aqui com demagogias. Nós não estamos aqui, esta noite, 

para branquear a Moção do PSD-CDS. Não estamos aqui para branquear. 

Durante quatro anos só tinham um objetivo: desmantelar o Serviço 

Nacional de Saúde. Esta é a pura das verdades. E não é por acaso que 

durante estes quatro anos triplicaram os hospitais particulares e as 

clínicas privadas. Isto não foi por acaso, tinha um sentido: era 

desmantelar e reduzir a zero o Serviço Nacional de Saúde.  

Eu não queria aqui entrar em números, mas já que fazem trazem aqui a 

questão dos números, vamos a factos. Em 2015 havia 951 médicos 

internos. Em janeiro de 2018 há 1144 médicos internos. Não sou eu que o 

digo, quem o diz é o site do Serviço Nacional de Saúde, onde pode ser visto 

por todos os cidadãos. 

Em relação aos enfermeiros, em 2015 havia 1865 enfermeiros; em 2017 

há 1984 enfermeiros. 

Há mais 19 técnicos superiores de diagnóstico. 

No Serviço Nacional de Saúde, na região, em 2015 havia 5683 

profissionais de saúde; no final de janeiro de 2018 havia 5998 (mais 315 

profissionais de saúde).  

Esta é que é a verdade dos factos. Agora, é verdade que há dificuldades, é 

verdade que há problemas, é verdade que as pessoas cada vez mais, e 

ainda bem, estão a prolongar os seus anos de vida por mais alguns anos, 

é natural que tenham que recorrer mais vezes ao Serviço Nacional de 

Saúde, isto é verdade! Mas isto leva muito tempo. Desmontar foi rápido, 

mas agora para recuperar aquilo que se perdeu leva algum tempo.  

Não é por acaso que o Orçamento de Estado de 2018 contempla mais mil 

milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. Esta é que é a verdade 

dos factos! Agora estamos aqui de facto é para branquear, porque isto tem 

interesses… esta moção apareceu em todas as Assembleias Municipais da 

região, portanto isto tem aqui uma componente política. Isto é política, 
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isto é um órgão político! Agora nós não podemos aqui, de facto, é 

branquear isto tudo.  

Sr. Presidente, se me permite, já há aqui mais alguns dados. Em relação 

às Unidades de Saúde Familiar, em 2016 ouve mais três Unidades de 

Saúde, uma em Lagos, outra em Castro Marim e outra em Portimão. Em 

2016 transitado o modelo A para o modelo B, mais uma Unidade de Saúde 

Familiar em Tavira e outra em Vila Real de Santo António. Foi criado mais 

uma nova Unidade de Saúde Familiar em Faro, Loulé e Lagos. Isto foi 

retirado do site do Serviço Nacional de Saúde. 

Reconhecendo que há dificuldades, reconhecendo que houve uma grande 

fuga dos médicos para os privados, reconhecendo que é necessário formar 

novos médicos, é verdade que alguém sacudiu com os enfermeiros para 

irem para o estrangeiro, tudo isto não é razão para apresentar esta moção 

e como tal nós vamos votar contra esta moção.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Boa noite a todos.  

O passado é importante, o presente é relevante, mas o futuro é 

preocupante se nada for feito na saúde.  

O Hospital Central, que há tanto tempo tem vindo a ser prometido para o 

Algarve, e que já foi inaugurado, mas que nunca foi nunca chegou a ir 

para a frente, é uma necessidade para todos os algarvios. O aumento da 

capacidade do Hospital de Faro, portanto do Hospital existente, é 

fundamental e a adoção do internamento no domicílio com criação de 

equipas para libertar camas no hospital seria também uma medida 

importante a ser tomada e que já acontece noutros distritos.  

A realidade deste Governo, mas também de anteriores, o muito pouco 

investimento que tem sido feito no Algarve, que é uma montra para o 

mundo e um espelho de Portugal.  

Os cuidados de saúde são fundamentais para o desenvolvimento de uma 

região e, como todos sabem, Portugal está a envelhecer, logo é 

demasiadamente importante investir no Algarve e no resto do país para o 

bem de todos e para o bem daqueles que nos visitam. Independentemente 

da cor política ou da cronologia, é urgente começarem a pensar que 
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realmente tem que ser feito alguma coisa dentro de pouco tempo. 

Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Boa noite a todos.  

Em complemento daquilo que já foi dito pelo meu líder de bancada, o meu 

camarada Carlos Alberto, e de outras intervenções que já aqui houve neste 

sentido, eu sou forçado a dizer o seguinte: desde há muitos anos que eu 

não via um exercício de tão grande demagogia política pura como esta 

moção. Dá ideia que o PSD apareceu agora. Dá ideia que o PSD não foi 

governo há quatro anos; dá ideia que o PSD não tem responsabilidade 

nenhuma nisto e então o responsável é o Partido Socialista. Não é, não 

senhor!  

Eu vou tentar explicar porque é que não é responsável. Em política é 

muito importante o que se diz e o que se escreve, mas é muito mais 

importante aquilo que se faz, porque é o que se faz que conta para as 

pessoas, é o que se faz que fica na História. Isso é que é importante.  

E o Partido Socialista considera que, historicamente, por aquilo que fez na 

saúde em Portugal e aquilo que está a fazer atualmente, não é merecedor 

de forma nenhuma de uma apreciação tão negativa como está nesta 

moção. Está a fazer! E está a fazer sabem o quê? Está a restituir às 

pessoas aquilo que o PSD retirou com a sua política de ir além da Troika. 

Está a reconstruir a nível da saúde no país, no Algarve e em Faro, aquilo 

que o PSD destruiu.  

Mas dizia o Mestre que o passado é importante. O passado é importante 

para a credibilidade do futuro e vamos ver na saúde quem é que tem 

credibilidade.  

No Algarve – falo só, para não os maçar muito, de dados objetivos, 

palpáveis, materiais, que existem, estão aí – no mandato do Engenheiro 

Guterres, de 1996 a 2002, o Partido Socialista no Algarve, e falo só do 

Algarve, construiu o Hospital do Barlavento, construiu a Escola Superior 

de Saúde, que a gente chama a Escola de Enfermagem (e eu falo só nestes 

seis anos), construiu o Laboratório de Saúde Pública, no Parque das 

Cidades. Atenção, no Algarve, nesse período, construiu de raiz nove 

Centros de Saúde; abriu mais de trinta extensões de saúde. (Abro aqui um 

parenteses: sabem o quê? É que nós abrimos mais de trinta Extensões de 



Ata nº. 06                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   31 

04/05/2018 

 

Saúde e os senhores, há quatro anos, fecharam. Fecharam a Extensão de 

Saúde de Bordeira, fecharam a Extensão de Saúde do Azinhal. Foi preciso 

a gente voltar ao Governo para reabrir, porque os senhores fecharam, não 

se esqueçam disto, têm responsabilidades porque fecharam).  

À parte disso, e foi falado aqui no Centro Reabilitação de São Brás, foi 

precisamente nesse período que se iniciou o processo do Centro de 

Reabilitação de São Brás. O Partido Socialista fez o concurso internacional 

para a elaboração do projeto, o Partido Socialista fez o concurso 

internacional para a construção da obra. A seguir o Engenheiro Guterres 

saiu, porque como sabem não cumpriu os quatro anos de mandato. Veio o 

Governo do PSD, por sinal com um Secretário Estado da Saúde que é 

algarvio. Sabem o que fez? Anulou tudo o que tinha sido feito e a obra 

parou durante três ou quatro anos. Aliás, este comportamento foi igual ao 

comportamento que tiveram com o Hospital Central. E agora falam e agora 

reclamam, mas anularam tudo, meteram na gaveta de projeto foi feito e 

está em Lisboa e foi entregue ao Ministro Paulo Macedo completo e 

abandonaram-no. E agora reclamam como uma necessidade, mas 

entretanto tudo o que estava feito abandonaram. 

Tudo isto para vos dizer o seguinte, caros amigos: as nossas diferenças 

não estão no número de dias que qualquer cidadão espera por uma 

consulta de especialidade; o fator que determina a nossa grande diferença 

chama-se Serviço Nacional de Saúde. Porque nós, Partido Socialista, 

entendemos que o Serviço Nacional de Saúde é um seguro de saúde de 

todos os portugueses, nomeadamente aqueles mais carenciados, aqueles 

que menos possibilidades têm de recorrer aos serviços médicos e que 

necessitam. Por isso é o que nós pensamos e que queremos que seja o 

Serviço Nacional de Saúde.  

A saúde para os senhores é motivo de negócio, é o motivo de lucro. Não 

quer dizer que nós sejamos contra a que se faça negócio com a saúde, 

nada disso. Nós somos é contra a que se criem dificuldades e a que não se 

dê as mesmas oportunidades às pessoas que não têm dinheiro para 

recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, como aqueles que têm dinheiro 

recorrem. Essas são as nossas grandes diferenças e é o que está 

subjacente a todas estas posições políticas. 
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Vou terminar para vos dizer o seguinte: em política também nada acontece 

por acaso. E vou-vos dizer o seguinte: no dia 16 de maio de 1979, quando 

foi discutido na Assembleia da República a lei que definiu e determinou o 

Serviço Nacional de Saúde para Portugal, os senhores sabem que o PSD e 

o CDS não foram favor dessa lei? O PSD absteve-se e o CDS votou contra 

o Serviço Nacional de Saúde!? Equivale a dizer o seguinte, caros amigos: é 

que se não houvesse Serviço Nacional de Saúde e se não fosse o PS, o PCP 

e o Bloco Esquerda, que altura se chamava UDP, não havia Serviço 

Nacional de Saúde em Portugal. E as listas de espera que os senhores aí 

falam, em vez de ser nos Hospitais Públicos, porque não havia Hospitais 

Públicos, eram à porta da Santa Casa da Misericórdia. Mas é esse tempo 

que nós não queremos! É esse tempo que nós não queremos e que os 

senhores são indiferentes a que exista ou não exista esse tempo, é só isso. 

Por isso, o Partido Socialista por isto e muito mais vai votar contra.» 

O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Boa noite Sr.ª Presidente 

em exercício, Sr. Presidente da Câmara, Srs. vereadores, Srs. deputados, 

digníssimo público aqui presente.  

Eu queria aqui apenas dar uma pequena achega ao debate e ao sentido 

que eu penso que deve ter uma moção que fala da saúde e que nos toca a 

todos, naturalmente. E entendo que podemos fazer o exercício de assacar 

as responsabilidades, até podíamos marcar uma Assembleia só para 

assacar responsabilidades do passado, dos últimos quarenta ou dos 

últimos oitenta anos, mas penso que o importante neste momento não é 

assacar responsabilidades e de quem elas são. A moção não vai nesse 

sentido e assacar responsabilidades não resolve o problema daquelas 

pessoas que, neste preciso momento em que nós aqui discutimos isto, ou 

estão à espera de uma consulta, ou estão à espera de serem atendidas na 

urgência, ou de qualquer uma das formas não têm o acesso que deveriam 

ter e estão à espera das consultas durante o tempo que aqui foi dito.  

E aqui fala-se de tempos como seiscentos, quinhentos e tal dias, 

quatrocentos e tal dias… Eu penso que isto não é ser a favor ou contra o 

partido A ou B. Isto é uma moção que, na minha opinião, deveria agregar-

nos a todos, porque apenas visa reivindicar mais recursos humanos, mais 

e melhores estudos para a construção das novas Unidades de Saúde e 

nós, como algarvios e a vivermos aqui nesta região que tem até uma 
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população flutuante ao longo do ano e as carências da saúde são as 

conhecidas, penso que não deveríamos estar a fazer aqui exercícios de 

dividir ou assacar culpas, mas sim de reivindicarmos para o Algarve 

melhores condições. Porque no momento em que nós queremos tomar 

aqui algumas posições, ou para nos demarcarmos deste ou do outro 

partido, é neste preciso momento que estão as pessoas no Hospital, no 

corredor, há seiscentos dias, há quinhentos dias, há duzentos dias, à 

espera de uma consulta.  

Era só nesse sentido que eu fazia a minha intervenção. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, novamente.  

O PAN já teve oportunidade de falar algumas vezes publicamente sobre a 

saúde. Iremos acompanhar positivamente esta moção, olhando para ela 

tal como está escrita, esquecendo um pouco alguns enquadramentos 

políticos presentes e passados, porque consideramos que é preciso 

melhorar o Serviço Nacional de Saúde e vamo-nos focar naquilo que é o 

conteúdo. 

Mas gostava de lembrar também que esta Assembleia aprovou 

recentemente um aumento do Hospital das Gambelas, aprovando a 

construção de mais de mil metros quadrados e nós, enquanto PAN, 

consideramos isso, de alguma forma, um favorecimento aos Serviços 

Privados de Saúde e na altura votámos contra. Porque quanto mais força 

dermos a estes grandes espaços privados, mais longe estaremos de 

concretizar um Hospital Público condigno para a região porque deixará de 

ser necessário. É só para deixar esta nota.  

Obrigado.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Eu vou seguir o exemplo do 

membro desta Assembleia Francisco Soares e vou dar aqui só uma 

achega, e permita-me caro Deputado Francisco Soares que responda, 

apesar de forma geral, àquilo que disse. 

O objetivo não é dividir nem assacar culpas. A bancada do Partido 

Socialista nesta Assembleia Municipal está efetivamente preocupada com 

as pessoas que estão à espera de consultas; está preocupada com as 

pessoas que estão em macas no Hospital de Faro. Sempre estivemos, 
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nunca deixámos de estar, nem tão pouco quando o PSD, quando esteve no 

Governo, tentou destruir o Sistema Nacional de Saúde. Foi uma 

preocupação. É uma preocupação. Continuará a ser uma preocupação. E 

é uma preocupação de tal ordem que aquilo que nos perguntamos hoje em 

dia, e é só esta pequena achega que eu vou fazer e vou ser muito rápida, é 

como é que é possível que no dia 29 do mês passado, porque já estamos 

em maio, tenha saído uma notícia que diz: “a presença do piolho do 

pombo no internamento da Unidade Coronária do Hospital de Faro levou 

ao seu encerramento no sábado para se proceder a desinfestação”. Eu 

pergunto: como é possível estarmos aqui todos sentados, a dizer que as 

consultas estão atrasadas x dias, x meses, quando temos Unidades de 

Saúde que são fechadas devido ao piolho do pombo dentro do hospital?! E 

não me venham, por favor, dizer que a responsabilidade do piolho do 

pombo é da administração do Hospital de Faro, porque eu não estou com 

certeza a ver ninguém do Hospital de Faro, fora do hospital, com 

maquinazinhas a tentar resolver a situação. 

 Portanto, é de facto ultrajante para o Partido Socialista estarmos aqui 

sentados, lermos este tipo de moção e depois vermos uma Unidade 

Coronária a fechar graças ao piolho do pombo! Por favor tenhamos algum 

tipo de senso, e de bom senso, quando temos situações destas a acontecer 

no nosso Hospital. E com certeza não são culpa do Ministério da Saúde, 

ou são? Ou alguém nos vem dizer que a culpa é do António Costa, ou do 

Governo que está lá em cima, para o Hospital de Faro fechar uma Unidade 

Coronária graças ao piolho do pombo? Não será com certeza, digo eu.  

Por outro lado, já outrora e numa anterior Assembleia Municipal, e não foi 

assim há tanto tempo – foi exatamente na anterior – houve aqui uma 

moção sobre a saúde. E sobre este ponto, eu só volto a referir aquilo que 

já disse anteriormente: 2014 foi o ano com menor número de 

trabalhadores de sempre no Serviço Nacional de Saúde. E com isto 

encerro. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Sr.ª Presidente em exercício, eu 

não pensava intervir nesta matéria da Saúde. Mas depois daquilo que 

tenho ouvido nesta sessão e neste ponto da Ordem de Trabalhos não 

posso deixar de intervir. E começaria por dizer, primeiramente, que sou 

favorável ou Serviço Nacional de Saúde. Que fique claro que sou 
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totalmente favorável à criação do Serviço Nacional de Saúde, no tempo 

Doutor Arnaut, e que é um benefício para todos os portugueses, 

especialmente para as classes mais pobres e necessitadas e se encontra 

previsto na lei e na Constituição da República. 

Depois de ouvir o que aqui ouvi, o passado eu penso que pouco conta, que 

temos que pensar é no presente e resolver os problemas do presente no 

futuro.  

Podíamos aqui estar a falar de encerramento da Unidade Cuidados 

Coronários… Eu vejo mal, mas tenho uma boa memória. Quem encerrou 

pela primeira vez – e está aqui nesta sala, aliás estão aqui duas pessoas 

que pertenceram à comissão – foi o Partido Socialista, em 1999 (na altura 

era o Diretor da Unidade de Cuidados Coronários do Hospital Distrital de 

Faro, o Dr. Veloso Gomes), e foi criada no âmbito desta casa uma 

comissão que elaborou um relatório final, presidida por um colega meu 

chamado José Raimundo, e de fizeram parte (dessa comissão) eu e o 

Deputado Carlos Alberto. Portanto, quem encerrou a Unidade de Cuidados 

Coronários pela primeira vez, pós 25 de Abril, foi o Governo do Partido 

Socialista e a gestão do Hospital Distrital de Faro entregue ao Partido 

Socialista. Portanto, aí estamos efetivamente conversados. Eu penso que 

se querem fazer uma retrospetiva do passado podemos fazê-la e estamos 

aqui, se for preciso, horas a fazê-la. Eu penso que isto não nos interessa, 

interessa-nos focar noutro aspeto, já lá vou… 

Sr.ª Presidente, mas não foi há muito tempo (não foi no século passado, já 

foi neste século) que nós fomos assoberbados, no tempo do ex-primeiro-

ministro José Sócrates Carvalho Pinto Sousa, com o encerramento de 

Centros de Saúde, alguns no todo, outros até às 20:00h, como o nosso 

aqui de Faro e muitos a nível nacional e a nível regional. Portanto, não 

vale a pena falar no passado, o que nós temos de pensar é no presente 

para efetivamente atalharmos um futuro melhor para os algarvios e para 

os farenses.  

E não vou aqui referir (tenho-a aqui, podia-a referir em pormenor) a 

intervenção do ministro Adalberto Fernandes, recentemente, no dia 6 de 

abril, na nossa Assembleia da República, em que ele efetivamente fala nas 

dificuldades que tem no Serviço Nacional de Saúde. Mas eu dou de barato 

essa situação e penso que não é fundamental, eu penso que nós nos 
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devíamos cingir… e todos os dias vemos nas televisões os sindicatos 

independentes, afetos ao Partido Comunista, afetos ao Partido Socialista, 

alguns até afetos ao PSD, Sindicatos, Ordens, a protestarem, a nível 

nacional e a nível regional, que há problemas no nosso Hospital de Faro. E 

nisso é que nós nos devíamos centrar e fazermos um esforço de união. 

Não vamos cá dizer que efetivamente foi o homem das costas largas, que 

já deixou há três anos o Governo, o homem que tem as costas mais largas 

em Portugal, Dr. Passos Coelho, já deixou o Governo há três anos, por 

favor deixem-no da mão, há um governo legitimado na Assembleia da 

República, há três anos, e é esse Governo que deve responder, hoje, 

perante os problemas da saúde no Algarve e na região.  

E é aí que nós nos queremos centrar, e esta moção não é uma retrospetiva 

do passado, não é atirar culpas para cima do A, do B, do C, é efetivamente 

ver se chegamos a uma conclusão. É ou não é verdade que os sindicatos 

representativos dos trabalhadores da Saúde, médicos, enfermeiros, 

paramédicos, hospital, funcionários, exigem que o Governo tome medidas 

adequadas para contrariar a tendência e elevar a resposta do Serviço 

Nacional de Saúde que está em insatisfatória?  

Bem, se efetivamente os senhores não concordam com isto, digam!  

É ou não é verdade que são os sindicatos que nos entram em casa pelas 

televisões, diariamente, afetos a todos partidos que estão aqui 

representados, que solicitam ao governo a contratação de recursos 

humanos suficientes de modo a melhorar a oferta assistencial do Serviço 

Nacional de Saúde na região? Eu penso que todos os sindicatos e todos 

nós queremos esse sentido.  

É ou não é verdade que os estudos das prioridades nos Hospitais não 

contemplam a criação do Hospital Regional do nosso Algarve, apesar de já 

lá ter duas pedras? Eu penso que aí não é um interesse regional é um 

interesse já nacional e de todos os algarvios e de todos partidos políticos 

que aqui estão representados.  

Ora, meus amigos desculpem eu dizer isto e pensar desta maneira muito 

simples e aberta: se estes três itens que constam na moção não satisfazem 

os partidos políticos aqui representados, eu pergunto o que é que nós 

estamos aqui a fazer…? 
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Muito obrigado e boa noite.» 

O membro da AM, Bruno Lages – Presidente da União das Freguesias de 

Faro (Sé e S. Pedro) – «Obrigado, Sr.ª Presidente. 

Só uma coisa muito rápida. Parece que nós agora andamos com o fetiche 

nos pombos: os pombos são prejudiciais para tudo… O problema das 

cidades são os pombos! De facto é, alguns dos problemas são dos pombos, 

mas não são estes animais os culpados de todos os males das cidades. E 

com isto não estou aqui a defender os pombos, mas só não quero é que se 

desvie a atenção de coisas que são factuais, evidentes e dizer que a culpa 

é dos pombos. 

A cidade, por exemplo, de Lisboa tem muito mais pombos do que Faro, a 

cidade do Porto tem muito mais pombos do que Faro, Madrid tem, 

Barcelona tem, portanto o número de pombos que nós temos aqui em 

Faro, e com isto não quero dizer que não se deva controlar este número de 

animais na nossa cidade, mas não são os problemas todos. 

E o que eu quero dizer é o seguinte: é que no Hospital de Faro há esse 

problema dos pombos, houve uma infestação de pombos e eu pergunto ao 

Sr. Presidente se, na Câmara Municipal de Faro, que também há muitos 

pombos, se também há uma praga de piolhos dos pombos aqui?  

O que é que eu quero dizer com isto? É que, se calhar, há um sistema 

deficitário de higienização e de limpeza do Hospital de Faro que tem que 

ser repensado. Não se esqueçam que o nível de infeções, daquelas 

bactérias multirresistentes, também tem vindo a aumentar. E a culpa é de 

quem? É dos pombos? É dos ratos? É do quê? Temos também que 

analisar essas coisas.  

Não estou com isto a defender os pombos, estou com isto é a cingir-me 

aos factos, porque o facto é que há um nível de doenças provocadas por 

bactérias multirresistentes e que as pessoas, infelizmente, muitas delas 

têm falecido, quando vão para o Hospital para serem tratadas e vêm com 

uma bactéria multirresistente, isto é perfeitamente inaceitável e a culpa 

não é dos pombos. Se calhar é de um sistema de limpeza deficitária que 

nós temos. Andamos a tratar pessoas que são operadas a uma apendicite 

e ao lado está uma pessoa com problemas de tuberculose – não quero 

chegar a este extremo, mas há coisas destas que acontecem. E depois 
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temos este cruzamento de infeções e isto é outra coisa que tem que ser 

repensada. Tenho dito.»        

O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Obrigado.  

Já perdeu um pouco de oportunidade, mas a Sr.ª Deputada Tatiana disse 

que me ia responder; eu não lhe perguntei nada, mas também não quero 

que fique agastada comigo. Queria só registar que fico satisfeito de saber 

que está preocupada com os doentes – também nós estamos – apesar de 

não querer subscrever uma moção que apenas reivindica mais recursos 

para a saúde no Algarve. Mas, por favor, não fique agastada comigo que 

eu não tive intenção nenhuma de magoá-la ou ofendê-la.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada. Eu vou ser 

franca, eu não ia sequer referir-me a esta matéria porque o meu camarada 

já deu alguma resposta relativamente a isso, mas depois há certas coisas 

que me fazem assim umas comichões e então eu depois tenho que as dizer 

para bem da democracia e da verdade.  

Como já foi aqui dito, o Serviço Nacional de Saúde foi uma conquista de 

abril. É um facto. Como também já foi aqui dito, nestes quarenta e quatro 

anos de liberdade e democracia o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a 

degradar-se. É um facto que hoje em dia, e de há uns anos para cá, a 

prestação de cuidados de saúde no nosso país é do pior que podemos 

imaginar, não só a nível dos tempos de espera, mas como falhas em 

profissionais, em recursos logísticos, em recursos humanos a situação é 

grave. E é grave e julgo que nos toca a todos, porque todos já passámos 

por alguma situação de doença ou porque conhecemos pessoas que 

passaram por uma situação de doença e são pessoas que não tendo 

possibilidades financeiras, que é a maioria da população, têm de recorrer 

ao Serviço Nacional de Saúde, até aqui julgo que concordamos todos.  

Agora, a moção diz aqui duas coisas importantes, que é adotar medidas 

adequadas para elevar o nível de resposta do Serviço Nacional de Saúde – 

julgo que estejamos todos de acordo –, a contratação de recursos 

humanos – também julgo que estejamos todos de acordo.  

Então, para nós fazermos isto o que é que precisamos? Acho que isto é 

básico: precisamos de dinheiro, porque sem dinheiro não se consegue 
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investir no Serviço Nacional de Saúde, até aí julgo que também estamos 

todos de acordo. Então, a questão que eu coloco é: porque é que no 

Governo PSD-CDS – e nem tem a ver com Passos de Coelho, não tenho 

nada contra o senhor, tem a ver com a política que ele seguiu – porque é 

que houve um corte brutal no financiamento à saúde, porque é que houve 

esta questão da sustentabilidade económica e financeira, mas não é só por 

aí, porque é que agora, neste momento atual, também se fala no plano de 

estabilidade e crescimento com uma grande preocupação com o défice das 

contas públicas, que o PCP até já veio defender que a margem orçamental 

que o Governo tem deve ser utilizada nos serviços públicos, 

nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, e porque é que estamos tão 

preocupados com a redução acelerada do défice?  

Ou seja, se precisamos de dinheiro, nem a medida anterior nem esta que 

agora está em cima da mesa parece que nos vai dar uma resposta. 

E outra coisa: o PCP tem lutado muito em defesa do Serviço Nacional de 

Saúde, estamos com os profissionais, soubemos dos seus problemas, 

colocámos questões ao Governo anterior e ao Governo atual sobre esta 

matéria. O que me parece, de facto, é que se estamos todos de acordo no 

que está mal e no que faz falta, porque é que não tomamos medidas que 

têm a ver com o financiamento – porque não se melhora nada sem 

dinheiro e acho que nisso também estamos todos de acordo. Então porque 

é que não se melhora este aspeto? Porque é que não se financia o Serviço 

Nacional de Saúde; porque é que não se paga para ter mais contratação de 

pessoal? Acho que é simples. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Isto é rápido. De qualquer das 

maneiras, isto é uma matéria que dá para discutir e é uma matéria que 

tem histórico nesta Assembleia. E falar do passado é importante, 

nomeadamente quando se adultera o passado para argumentar as 

questões do presente. E eu, como estava cá na Assembleia nessa altura, 

não posso permitir de forma nenhuma em abono da verdade, desculpe Dr. 

Vítor Silva que adultere aquilo que foi a verdade dos factos.  

Mas isto também tem a ver com o posicionamento político do PSD e do PS 

relativamente a estas questões da saúde. É porque há pessoas que dizem 

que a história não se repete, mas a história repete-se. E essa questão da 
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Unidade de Cuidados Intensivos Coronários, precisamente o que se está a 

passar hoje aqui nesta Assembleia passou-se nessa Assembleia nessa 

altura. Porque há aqui duas visões de resolver esta situação, o Partido 

Socialista entende que a saúde é algo muito importante e com grande 

significado para os portugueses e para todos. A saúde é um problema que 

tem que ser abrangente e tem que reunir o maior consenso possível entre 

as forças políticas, porque todos nós estamos sujeitos à falta de saúde, 

todos nós queremos bons serviços de saúde, isto é posição do Partido 

Socialista.  

No passado e no presente a posição do PSD tem sido utilizar as 

debilidades do serviço de saúde quando não estão no Governo, e quando 

estão no Governo calam-se, não dizem nada. Utilizar algumas debilidades 

do serviço de saúde para fazer disto uma arma de arremesso político no 

sentido de retirar dividendos político-partidários de uma situação, que não 

deviam fazer face àquilo que representa e àquilo que significa a saúde 

para nós todos. Fez no passado e está a fazê-lo com esta moção. 

Mas eu peço-vos mais um pouco de paciência e ouçam o que é que se 

passou aqui, nessa Assembleia. O Hospital de Faro tinha a Unidade de 

Cuidados Intensivos Coronários fechada, porque aquilo como unidade de 

trabalho intensivo tinha que ter médicos que assegurassem o serviço vinte 

e quatro horas por vinte e quatro horas. Não havia cardiologistas 

suficientes, não havia Diretor de Serviços, não havia Diretor Clínico, o 

Administrador do Hospital era o Dr. Esteves Franco, o Administrador da 

Administração Regional de Saúde era Correia Martins e o Governo era do 

Eng.º António Guterres do Partido Socialista. Penso que o Ministro Saúde 

ou era o Correia de Campos ou era a Maria de Belém. 

Este assunto chegou aqui à Assembleia Municipal e a Assembleia 

Municipal interferiu na resolução deste problema.  

Havia nessa altura duas posições: o PSD entendia que não havia hipóteses 

de diálogo com o Dr. Esteves Franco, que não havia hipóteses de diálogo 

com o Administrador Regional de Saúde, que não havia hipótese de 

diálogo com o Ministro da Saúde, que não havia hipóteses de diálogo com 

o Governo, era a posição do PSD. O PSD entendia que a Assembleia devia 

levar o problema para o público, deveria levar o problema lá para fora, 
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deveria fazer aquilo que queriam que era chicana política, para tirar daí 

aproveitamento político-partidário.  

A posição do Partido Socialista foi esta, e eu estava aqui: criar uma 

comissão no âmbito desta Assembleia, que desenvolvesse contactos com 

todas as autoridades no sentido de colocar aquilo a funcionar. 

Os senhores sabem qual foi a posição do PSD? Vamos ver às atas! Foi 

recusar fazer parte dessa comissão. Mas como o Partido Socialista tinha 

maioria absoluta na Assembleia, foi para a frente com a comissão. Formou 

a comissão. 

Houve um elemento do PSD, o Eng.º António Fernandes, que à revelia do 

PSD fez parte da comissão. E acontece que essa comissão conseguiu fazer 

contactos, foi buscar o equipamento que estava fechado no Hospital de 

Portimão e inativo, veio para Hospital de Faro; o Dr. Veloso Gomes foi 

nomeado Diretor Clínico dessa Unidade, com a responsabilidade de pôr a 

Unidade de Cuidados Intensivos Coronários a funcionar e o resultado 

deste trabalho todo, que o PSD virou as costas –que o PSD virou as costas 

– o resultado desse trabalho todo foi que o Hospital de Faro, com o 

trabalho do Dr. Veloso Gomes e com o trabalho de todos os cardiologistas, 

tornou-se a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários de referência 

nacional e internacional.  

Isto é precisamente as duas visões que existem e duas formas de atuar 

que existem, a do Partido Socialista e a do PSD. A verdade dos factos, Dr. 

Vítor Silva, desculpe, é esta, é real.»    

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Boa noite Sr.ª. Presidente e 

nessa qualidade cumprimento todos os presente e o público também. 

E começo pelo público, só para referir que o público deve estar abismado. 

Porque, ao fim da segunda reunião, neste momento ainda continuamos 

nas moções, isto parece uma feira de vaidades e eu fico preocupadíssimo 

com isto.  

E então o que eu queria dizer, muito sumariamente, era só o seguinte: é 

que, efetivamente, houve um Governo que governou Portugal que há três 

anos que acabou o seu mandato. Digam o que disserem, o Partido 

Socialista não desmente isso, as finanças públicas não estavam tão mal 
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como isso, têm um método é de aplicação diferente daquele que tinha o 

Governo anterior. E nesta perspetiva governou-se de uma maneira 

Portugal.  

Houve uma maioria do PSD, inverteu-se quarenta anos de metodologia de 

formação de governos, não nos opomos a isso, entendemos que quem 

manda é o Parlamento e como tal optou-se por aí. O que nós vemos nesta 

Assembleia é que aqueles que apoiam o Governo e que estão aqui, estão 

contra o próprio Governo e isso faz-me alguma espécie. É que os senhores 

apoiam o Governo e cada vez que eu venho aqui à Assembleia Municipal, 

neste capítulo das moções e recomendações só vejo os senhores a baterem 

no Governo! É porque os senhores também não estão satisfeitos com o 

Governo.  

Muito bem, colocada esta situação, nós dentro de um ano vamos ter 

eleições. E portanto o que nós sabemos é que não há uma melhoria e o 

nosso combate aqui não é tanto a nível do Serviço Nacional a nível do 

país, porque numa Assembleia Municipal como esta, a nossa preocupação 

devem ser os órgãos regionais e locais. E como tal, sabemos, cada um de 

nós sabe, que vai ao Hospital de Faro e ele não está melhor do que há três 

anos, está pior! O Sr. Ministro da Saúde, quem quiser ler as redes sociais 

neste momento, diz que o Sistema Nacional de Saúde a nível nacional está 

quase insustentável, porque vai ter que injetar mais de dois mil milhões 

de euros no sistema no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, não fomos 

nós que fizemos e que tratamos desta situação nos últimos três anos.  

Portanto, como eu estou muito descansado, como estava há três anos, que 

havia uma sondagem que dava ao Sr. António Costa quarenta e não sei 

quantos por cento e ao Passos Coelho dez por cento, e o resultado das 

eleições foram trinta e oito por cento e trinta por cento. E hoje é Primeiro-

Ministro porque se fosse ao congresso do PS sem ser Primeiro-Ministro já 

lá não estava, hoje.  

Portanto, o que eu quero aqui a dizer é só isto: nós não estamos 

preocupados efetivamente com determinadas questões que se colocam 

aqui, estamos preocupados é com os utentes do Hospital de Faro e uma 

das primeiras questões que se colocam é a construção de um novo 

hospital. E termino.» 
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O membro da AM, Sérgio Martins (CDU) – Presidente da Junta de 

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe. – «Muito obrigado Sr.ª Presidente, na 

sua pessoa cumprimento todos os presentes.  

Não fazia tenção de intervir, mas há coisas que fazem mesmo comichão. 

Eu admito que os militantes do PSD, os que são, alguns são 

independentes aí nessa bancada, eu admito que não estejam a par das 

políticas ou das orientações estratégicas do PSD a nível nacional. Mas eu 

vou ter de dizer isto assim nestes termos: o PSD está com pezinhos de lã a 

cavalgar certos factos, está a cavalgar, mas com que objetivo? É o do 

Hospital Central do Algarve? É o de melhorar o Serviço Nacional de 

Saúde? 

“Público”, 21 de abril de 2018 (há poucos dias atrás): um certo senhor que 

será o Ministro sombra da Saúde da atual direção do PSD, diz claramente 

qual é a prioridade do PSD para a saúde: “O ideal é um sistema do tipo 

que existe hoje na ADSE. O ideal é o reforço da faceta privada na saúde”. 

E aqui é que está a questão. O PSD não defende o Sistema Nacional de 

Saúde, tem outro modelo. Esta é a questão de fundo: o PSD tem outro 

modelo, é um modelo misto, é um modelo que favorece a saúde privada. E 

portanto virem agora aqui defender o Sistema Nacional de Saúde é uma 

coisa com que eu não posso pactuar, porque não é isso que vocês querem, 

não estou a dizer vocês pessoalmente, estou a dizer o PSD, o PSD a nível 

nacional, a política do PSD não é isso que quer, não é defender o Sistema 

Nacional de Saúde, não é melhorá-lo, não é reforçá-lo, é transformá-lo, é 

fazer outra coisa. Foi assim na altura quando foi criado o Sistema 

Nacional de Saúde, tinha um outro modelo que já era muito parecido a 

este, era um sistema misto, foi assim no anterior Governo e vai ser assim 

futuramente. Eu não posso votar favoravelmente uma proposta que 

objetivamente não visa defender o Sistema Nacional de Saúde. Muito 

obrigado.» 

Seguidamente passou-se à votação da referida moção. 

VOTAÇÃO 

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

Abstenções – 00 

Votos a favor – 14 (09 PSD; 02 CDS; 01PPM; 01 MPT; 01 PAN) 
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Face ao resultado obtido na votação, tendo resultado num empate, foi 

rejeitada com o voto de qualidade da Sr.ª Presidente da Assembleia em 

exercício.  

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Finalmente a 

última Moção – “Estacionamento para Deficientes”, que é apresentada 

pelas bancadas do MPT, do PSD, do CDS e PPM.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – « “Moção “Estacionamento de 

Deficientes. 

O estacionamento de deficientes por todo o país tem sido um problema, 

cuja resolução tem ficado aquém do desejado.  

A utilização indevida dos mesmos é uma constante, tendo vindo a ser uma 

preocupação a nível nacional, tendo sido procurada soluções, e assim 

agravada com sanção no código da estrada, podendo os infratores perder 

dois pontos na carta de condução, ou mesmo ficando inibidos de conduzir 

por um mês.  

Esta utilização no entanto continua, sem que haja uma alteração notória 

no comportamento dos condutores.  

Este comportamento é contínuo por não haver uma fiscalização ativa por 

parte das entidades de fiscalização, e também em grande parte por os 

lugares designados não estarem legais, não podendo os mesmos serem 

fiscalizados.  

Face a esta problemática, e também ao problema conhecido do diminuto 

número de lugares existentes e da falta de condições de acessibilidade 

para os mesmos, em outros concelhos foi assumido que qualquer veículo 

dotado de dístico de estacionamento válido possa estacionar em qualquer 

lugar de estacionamento de parquímetro.  

Esta medida foi implementada pelo concelho de Lisboa, tendo a mesma já 

outros seguidores, como o nosso concelho vizinho Loulé.    

Muitos dos locais sinalizados como para pessoas com mobilidade 

condicionada estão localizados em parques privados não homologados, 

não sendo legal aplicar o código da estrada, e por sua vez a fiscalização.  

É o caso de alguns parques privados, muitos em áreas comerciais, e em 
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que muitas vezes até têm a sinalização errada. 

Proposta: 

• Criação de protocolo com as autoridades fiscalizadoras para um período 

de “Tolerância Zero” - Fiscalização mais apertada, em todos os locais, não 

perdoando os infratores. 

•  Período de publicidade pelo concelho alertando para o problema de 

forma a criar uma consciencialização pública para o problema. 

• Obrigação dos parques privados em estarem homologados perante o 

código da estrada, e correção de toda a sinalização. 

• Seguir o exemplo do REGULAMENTO GERAL DE ESTACIONAMENTO NA 

VIA PÚBLICA DA CIDADE DE LISBOA permitindo o estacionamento 

gratuito nos lugares de parquímetro. 

Estas medidas apenas podem trazer justiça aqueles que para se deslocar 

no nosso meio urbano são obrigados a utilizar veículo próprio. 

Não esquecer que não existem condições nos transportes públicos e que 

por isso os que podem utilizam veículos próprios. 

Estes muitas vezes na altura de estacionar não o conseguem fazer, por 

estes estarem ocupados, por serem de número reduzido, por simplesmente 

não permitirem abrir a porta totalmente, ou por apenas não existir um 

rampeamento que permita sair da estrada para o passeio.”  

Disse.»  

O membro da AM, Susana Joaquim (PS) – «Boa noite a todos os 

presentes, cumprimento na pessoa da Sr.ª Presidente em exercício de 

funções.  

O Partido Socialista subscreve na íntegra a presente moção. Consideramos 

que é de extrema importância criar condições de acessibilidades para 

quem tem mobilidade reduzida.  

Sabemos que em Faro temos um problema com o estacionamento, temos 

muitos lugares de parquímetro que permitem o acesso aos principais 

serviços e, de facto, a isenção do pagamento é uma referência já em 

alguns locais, nomeadamente Loulé, que até é tido como referência na 

moção e nós acreditamos que Faro deveria seguir o mesmo exemplo. Eu 
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própria já tinha levantado esta situação junto a minha bancada e já tinha 

mostrado disponibilidade para fazer uma moção no mesmo sentido.  

Por isso, o Partido Socialista votará favoravelmente. Obrigada.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «No geral nós estamos de 

acordo com o conteúdo da moção. No entanto, há algumas coisas que nos 

merecem algum reparo. E uma delas tem a ver com esta questão da 

tolerância zero. Nós pensamos que numa sociedade que se tem de 

humanizar e tem que ser mais solidária, não é com repressão que se 

consegue fazer isso. Portanto, tenho ideia que nós já temos fiscalização 

suficiente – que tem que atuar –, o que precisamos é de criar outras 

condições, como, por exemplo, haver um cartão para que o cidadão 

portador de deficiência possa estacionar. Aliás, a sociedade e quem gere, o 

poder instituído, tem obrigação de criar condições de vida para todos os 

cidadãos e muito mais para os cidadãos portadores de deficiência que têm 

muito mais dificuldades. 

Portanto, no geral, estamos de acordo, mas em relação a estas questões 

nós pomos, digamos, algumas reticências, porque sociedades repressivas 

não resolvem os problemas. Temos tantas no mundo, como por exemplo 

onde existe a pena de morte, e não é por essa razão que diminuiu o crime 

violento.  

Portanto, se queremos humanizar, não é reprimindo, é criando as 

condições, e daí estarmos de acordo que deve haver uma campanha de 

sensibilização. Nós vamos votar a favor da moção.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Sr.ª Presidente, obrigado. 

Quero referir que concordo na íntegra com o exposto, realmente é uma 

necessidade, termos e darmos condições às pessoas com mobilidade 

reduzida.  

Foi referido na moção uma das situações, que não é só nesta área é em 

outras, que é a falta de civismo e a falta de fiscalização.  

A única situação que aqui me preocupa um pouco tem a ver com a 

utilização dos lugares ditos normais, porque as dimensões não são as 
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apropriadas, ser um pouco limitativo para as pessoas poderem entrar e 

sair da viatura. Mas acho que sim, acho que é uma medida de louvar e 

espero que seja aprovada. Obrigado.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, novamente. 

Só para dizer que estamos em total acordo com esta moção. Liberdade é 

também mobilidade e acessibilidade e sem isto os direitos adquiridos de 

muitas pessoas são colocados em questão, por isso vamos votar 

favoravelmente, naturalmente.» 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação da moção.  

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 28 (10PS; 3CDU; 1BE; 1PAN; 1PPM; 1MPT; 9PSD; 2CDS) 

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

unanimidade. 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para celebração do contrato de Gestão da Frente 

Ribeirinha de Faro, com a Docapesca – Portos e Lotas, S.A. – Proposta 

nº. 42/2018/CM (Doc. nº. 01) 

Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Muito boa noite a todos. A 

proposta n.º 42 visa propor a aprovação de um protocolo entre o 

Município e a Docapesca, no sentido de o município passar a ter algumas 

competências de gestão do espaço que está referenciado em mapa na 

própria proposta. Muito obrigado.» 

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

que nos apercebemos do contrato, devemos considerar que este contrato 

de gestão – em nosso entender, naturalmente – constitui uma peça 
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bastante inaceitável de subordinação do município de Faro a uma 

sociedade anónima, a Docapesca - Portos e Lotas.  

Até, se calhar exagerando algum bocadinho, podíamos considerar que a 

Docapesca- Portos e Lotas pretende capturar a Câmara de Faro, a qual irá 

deixar de ter a tutela desta área em causa, se o assunto for despesa – aí, 

deixa de ter – para passar a tutelar o Município de Faro em relação a essa 

mesma área quando toca a esta a realização de despesa. Portanto, a 

Docapesca dá os “améns” e o Município de Faro faz as despesas. 

Mantém sempre o poder de decisão final (é o que diz lá), fica com 50% das 

receitas arrecadadas e deixa, por conseguinte, que as despesas fiquem 

totalmente por conta do Município, que não passa de mero cooperante 

institucional na gestão.  

As reservas, dúvidas e questões presentes na informação técnica e na 

informação da Diretora do Departamento de Administração e Finanças 

denunciam grandes fragilidades deste contrato de gestão, mas parece que 

não tiveram qualquer serventia na medida em que está aqui agendado. 

A Docapesca não se cansou de fazer mencionar no contrato de gestão a 

sua dominalidade sobre terrenos ou espaços, porém se são terrenos ou 

espaços do seu domínio também é sua a responsabilidade pelo estado 

deplorável em que, de um modo geral, os têm mantido.   

Portanto, em nosso entender, esta proposta devia ser retirada, devia ser 

melhor analisada e melhor discutida, inclusivamente, e depois sim senhor, 

viria aqui à nossa Assembleia.  

Obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Sobre esta questão o Bloco 

de Esquerda vai-se abster. Não fiquei muito esclarecido sobre aquilo que li 

e mantenho também as reservas que a Administração e Finanças coloca 

relativamente a esta questão. Por isso, o Bloco abstém-se.» 

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

Aqui está uma matéria que nós devíamos estar todos satisfeitos, porque de 

facto a Câmara conseguiu, finalmente, ter algum poder sobre esta zona de 

doca, e com alguns passos que, segundo o mapa que está aqui, quem 
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defende a descentralização e quem defende mais poder para o poder 

autárquico, não pode estar contra este protocolo que é feito. 

Aquele é um espaço que era da responsabilidade da Docapesca, a 

Docapesca renovou o contrato com Ginásio Clube Naval e havia aquele 

espaço envolvente à doca. Eu penso que é um saldo positivo, o Sr. 

Presidente às vezes, e na sua campanha eleitoral, atacou demasiado o 

Governo e de vez em quando com esta questão da Frente Ribeirinha de 

Faro e o Governo de facto tem sido bastante benevolente para a Câmara 

do Dr. Rogério Bacalhau. O senhor não pode, de facto, manter as mesmas 

críticas que fez do passado. A única dúvida que estava aqui e uma 

pergunta objetiva que quero fazer é: a capitania está neste espaço? É que 

eu, no croqui que está aqui, não consigo de facto analisar nesta zona 

envolvente onde está o espaço da Capitania.»  

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

de Faro (Sé e S. Pedro) – «Obrigado, Srª. Presidente. Só para deixar aqui 

uma nota de elogio às entidades intervenientes, a Câmara Municipal e a 

Docapesca, por terem chegado a este acordo, algo que se esperava já há 

muitos anos e que finalmente chegou. O que quer dizer que prevaleceu o 

interesse de Faro, que ficou patenteado em primeiro lugar nesta proposta 

e, finalmente, vamos poder apostar numa Frente Ribeirinha mais robusta 

e voltar finalmente Faro para a sua verdadeira identidade, para a sua 

verdadeira vocação, que é a Ria Formosa e o mar. 

Portanto, é com naturalidade que a bancada do PSD vai votar 

favoravelmente esta proposta.» 

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

mais intervenções, vamos passar à votação deste ponto.» 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 03 (CDU) 

Abstenções – 02 (01BE; 01PAN) 

Votos a favor – 23 (10PS; 09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 
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“DELIBERAÇÃO 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 

continuação da sessão ordinária iniciada em 27/04/2018, no Salão Nobre dos Paços do Município, 

apreciou e votou a celebração do contrato de gestão da Frente Ribeirinha de Faro, com a 

Docapesca – Portos e Lotas, S.A. conforme solicitado na “Proposta n.º 42/2018/CM – Contrato de 

Gestão – Frente Ribeirinha de Faro. Ordenamento e Valorização de Usos de Função Urbana”, e 

respetiva documentação de suporte, nos termos do apresentado no ofício nº. 005594, de 

05/04/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – PS (10); PSD (09); CDS (02); MPT (01); PPM (01) = 23 

Abstenções – BE (01); PAN (01) = 02 

Votos Contra – CDU (03) = 03 

Aprovado por maioria.” 

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – Declaração de voto – «Boa 

noite a todos. Cumprimento a Srª. Presidente em exercício, o Sr. 

Presidente de Câmara e os demais vereadores, caros colegas e público. 

Gostaria só de deixar aqui uma declaração de voto, que é a seguinte: 

Eu votei a favor, tendo em consideração a orientação estratégica que está 

dada a este protocolo, na medida em que entendo que isto é um 

instrumento estratégico, mas que ainda é uma proposta de trabalho, é um 

esboço (eu como sou a arquiteta chamo a isto um esboço), e chamava aqui 

a atenção para algumas questões prévias jurídicas que não foram ainda 

totalmente resolvidas, ou pelo menos que me levantam dúvidas, e 

portanto solicito a atenção do município, para trabalhar no sentido de 

resolver as questões de natureza legal, nomeadamente as questões do 

auto de cedência que é preciso fazer daquela parte do território, das 

questões das receitas e do regulamento de taxas efetivo, das questões do 

regulamento municipal em espaço que é do domínio público marítimo, da 

Docapesca, e portanto há aqui questões que têm que ser trabalhadas para 

tornar isto exequível e eu apelo a esse trabalho. 

Por outro lado, por uma questão de transparência, também acho que seria 

positivo fazer uma apresentação depois à Assembleia Municipal, da 

proposta. Porque de facto era importante ter sido anexado um layout ou 
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um masterplan ou algo, que percebêssemos o que é que efetivamente está 

em jogo, porque na verdade não se percebe o que é que está aqui a ser 

proposto.  

Tenho dito, obrigada.» 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 08 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal, relativa ao Acordo de Colaboração para a 

construção de habitações no Montenegro e na Praia de Faro, a 

celebrar com o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana I.P. – 

Proposta n.º 50/2018/CM. (Doc. n.º 02) 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. 

 Esta proposta visa aprovar um acordo, que terá que ser depois 

desenvolvido mais tarde, entre o Município e PROHABITA através do 

IHRU, no sentido de financiamento do realojamento dos pescadores, tanto 

no Montenegro como na Praia de Faro.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Mais uma vez, boa noite a 

todos. 

Como todos sabem, eu não sou mariscador, nem pescador, mas sou 

habitante da Praia de Faro há já vinte anos e tenho lá casa há perto de 

cinquenta, que era a casa do meu avô.  

Isto é uma matéria que me diz muito, devido ao carinho que tenho pela 

Praia de Faro, aliás como todos os farenses e todas as pessoas que lá 

vivem.  

O que temos aqui é um problema social que vai muito para além da 

comunidade que necessita de ser realojada na Praia de Faro. O problema 

passa pelas pessoas que utilizam o parque de campismo, pelos que têm 

negócios e pelo resto dos farenses.  
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A Praia de Faro tem sido, ao longo de anos, alvo de várias intervenções 

que visaram a destruição da propriedade privada, sempre com a mesma 

diretiva, pela defesa do ambiente e a renaturalização do espaço, nunca 

ponderando todos os que lá tinham as suas casas de férias, as suas 

primeiras habitações, nem aqueles que não eram de cá e que iam somente 

passar umas férias àquele local. Ou aqueles que lá desenvolvem a sua 

atividade, e por atividade não estamos a falar só de mariscadores ou 

pescadores, estamos a falar também de quem tem estabelecimentos 

comerciais ou associações desportivas. 

O que aqui está proposto é a deslocalização de um problema. Passar quem 

tem atividade na praia de uma zona frágil para outra, com tudo o que é 

conhecido e que não é preciso mais uma vez ser repetido. Ainda por cima, 

quando se fala, se estão a discutir e devem ser tomadas medidas urgentes 

para a reposição do cordão dunar. 

Por isso, pensamos que realojar pessoas permanentemente naquela zona, 

sem antes ser efetuada a reposição do cordão dunar, deixando aquelas 

pessoas numa zona frágil, não é solução nem para eles nem para 

ninguém.  

Não somos contra o realojamento na Praia de Faro, somos é contra o local 

onde querem fazer o realojamento. Quem tem atividade na Praia de Faro 

deve continuar a habitar no local onde nasceu e onde criou raízes e onde 

tem as suas memórias. 

Esta localização é que não vai servir as pessoas, pois não vão ficar 

asseguradas todas as condições necessárias para se manterem nesse local 

com uma habitação permanente e segura.  

No nosso entender, existem duas zonas onde pode ser construído de raiz 

aldeias piscatórias que vão servir melhor quem lá quiser ficar e essas duas 

localizações são: a nascente da praia ou no Ramalhete. As duas 

localizações têm a vantagem de estar mais perto da Barra, onde as 

habitações podem ser pensadas para serem amigas do ambiente, dignas e, 

de alguma forma, melhoradas em relação àquelas que lá existem; com um 

passadiço para o acesso a cada habitação, construindo apoios de pesca 

para evitar que as artes fiquem espalhadas pelo areal, com contentores 

com tamanho suficiente para depositar lá o lixo e pontões de embarque 

com amarrações dignas e facilitadoras para a atividade.  
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Nessa aldeia poderia ainda ser construído um pequeno mercado para a 

venda de pescado, visto que é coisa que falta na nossa ilha e que tanto 

poderia favorecer a população em geral. Pescado e não só pescado, 

pescado e marisco, tornando-se assim um motivo de interesse para visitar 

a mesma, com um estabelecimento onde fossem confecionados pratos 

tradicionais da nossa Ria, um museu com as artes tradicionais e outros 

motivos de interesse, que servem a população, servem quem lá habita e o 

turismo, que seja realmente um motivo de orgulho e uma obra pensada 

para perdurar no tempo.  

A construção de um conjunto de pré-fabricados na zona central da praia 

não me parece correto, nem a nível estético nem a nível funcional. Fazer 

obras de fundo, principalmente entre o restaurante Zé Maria e a zona 

poente da praia, com medidas do reforço do cordão dunar que são 

necessárias e urgentes. 

1- Faro não deve ficar sem um Parque de Campismo. É verdade que não 

serve ninguém, nem sequer quem lá está. Deve ser repensado e com isto 

quero dizer, diminuir talvez o seu tamanho, criar infraestruturas 

modernas, dar atenção a uma nova realidade que é o auto caravanismo, 

com regras mais apertadas de funcionamento que não me cabe a mim 

propor, mas por quem tem mais conhecimento nesta matéria. 

2 - A zona nobre da praia deve ser devolvida à cidade, com infraestruturas 

não de habitação permanente, mas sim de serviços, como por exemplo 

uma estação náutica como uma forma de explorar o potencial da Ria 

Formosa e a proximidade com o aeroporto e da cidade. Mais alojamento 

não permanente, mais restaurantes, mais bares, em suma, dar uma vida 

nova a nossa praia, tudo de acordo com normas ambientais.  

Não estou dizendo com isto, e mais uma vez reforço esta ideia, que sou 

contra o realojamento dos pescadores e de todas as pessoas que têm 

atividades na praia, somos só contra a zona escolhida. A população não é 

um carro que se estaciona por não haver outro local para estacionar. Falar 

de uma população, falar de uma comunidade, é uma coisa muito séria e 

que deve ser pensada e refletida.  

No outro dia disseram-me que não podemos pôr interesses económicos à 

frente da necessidade urgente das pessoas. Concordo plenamente, mas 

tenho que dizer que não podemos pôr a teimosia de várias instituições 
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ambientais, que teimam em não querer negociar, abrir mão, criar soluções 

e pôr o ambiente à frente das pessoas e não ao serviço delas.  

Fica claro que vou votar contra. Disse.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada, Sr.ª Presidente.  

O PCP em certa medida converge com o que o deputado Manuel Mestre 

acabou de dizer. Ou seja, nós estamos de acordo com a construção de 

habitação social. De facto, a propósito de uma moção que surgiu na 

primeira sessão desta reunião, vinda do PS, tivemos oportunidade de o 

dizer, inclusivamente tivemos oportunidade de dizer que os acordos que 

estão estabelecidos entre a Câmara e o Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana é uma coisa positiva, que pode efetivamente fazer 

avançar a construção de habitação; somos favoráveis à criação de 

condições dignas para as pessoas viverem, é um direito que está 

consagrado na Constituição da República Portuguesa. Agora, o que nos 

apresentam aqui, é uma profunda hipocrisia. Isto é uma proposta 

mascarada de condições de acesso condigno a pessoas que precisam, mas 

o objetivo é correr com algumas famílias que ainda restam nos núcleos 

nascente e poente da Praia de Faro. E este é o verdadeiro objetivo.  

E para além disso, nós não podemos acompanhar uma moção que quer 

fazer uma construção numa zona que é o parque de campismo. Nós somos 

uma bancada que há anos que vem defendendo um parque de campismo, 

um parque de campismo de gestão municipal, um parque de campismo 

que cumpra critérios de sazonalidade, de rotatividade, até esta questão 

que também surgiu já aqui hoje, do auto caravanismo, nós não podemos 

estar de acordo que nos desfacemos do único Parque de Campismo que a 

cidade tem, com o objetivo de pôr lá pessoas a morar, que o objetivo 

concreto nem sequer é a preocupação com quem não tem uma casa digna 

para morar, o objetivo é de correr com os pescadores das pontas da Praia 

de Faro. Este é o objetivo.  

E mais, que também foi aqui dito, aquela é uma zona frágil. A última 

intempérie que assolou a Praia de Faro, nós vimos onde é que o mar 

galgou, e portanto vamos criar habitação permanente numa zona frágil, 

numa zona em que o cordão dunar não está resistente? Vamos tirar as 

pessoas das suas raízes? Vamos deixar de ter Parque de Campismo? 



Ata nº. 06                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   55 

04/05/2018 

 

Meus senhores, mas onde é que estamos? Afinal o que é que nós andamos 

aqui a fazer?  

Concordamos que deve haver habitação social para todas as famílias do 

concelho que dela necessitem; não concordamos que essa habitação social 

seja criada no Parque de Campismo. Até porque, em 2015, e parece 

mentira como é que um órgão autárquico atropela uma decisão que foi 

tomada em reunião de Câmara, portanto uma proposta da CDU que foi 

aprovada em reunião de Câmara, a mesma proposta vem à Assembleia 

Municipal em 2016 e foi aprovada na Assembleia Municipal, de se 

reabilitar o espaço do Parque de Campismo, de se manter um Parque de 

Campismo, de se criarem condições para a cidade ter ali um Parque de 

Campismo, cumprindo os critérios que atrás já foram referidos, como é 

que se atropela isto tudo e agora vamos tirar os pescadores das suas 

casas, das suas raízes, e vamos pô-los no sítio do Parque Campismo. 

Francamente, acho que na cabeça de qualquer pessoa de bom senso isto 

não faz sentido.  

Muito obrigada.» 

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

Eu não vou aqui discutir onde é que são realojadas as pessoas. Há aqui 

um protocolo que a Câmara estabeleceu com o Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana, há outro protocolo que foi feito mais tarde, e o que 

eu sei é que o Governo, em 2011, na pessoa da senhora Ministra, deu 

cerca de um milhão e seiscentos mil euros e mais trezentos mil euros, 

para fazer um projeto e a Câmara nessa altura (o Sr. Presidente era 

Vereador) disponibilizou um terreno no Montenegro. Isto em 2011, era 

Presidente da Câmara o Eng.º Macário. Comprou um terreno, eu não 

domino bem essa matéria mas dizem que foi a preços especulativos, e isto 

é dinheiro que é entregue à Câmara a fundo perdido.  

Recentemente vem mais um milhão e quinhentos mil euros, ou dois 

milhões de euros, para outro protocolo para alojar algumas famílias que 

não estavam na zona do domínio público. E a base deste acordo não 

estabelecia onde é que as pessoas ficavam instaladas, e não vamos aqui 

agora imputar responsabilidades ao Governo. Eu tenho aqui o Decreto-Lei 

do Ministério das Finanças, e que limita-se a isto: é autorizado a 
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concessão de um auxílio financeiro ao município de Faro por parte da 

administração da região hidrográfica do Algarve IP, no valor de dois milhões 

e cem mil euros de montante, que correspondente a 35% do investimento 

total. A gente lê isto tudo e não está aqui a localização de onde é que 

ficavam os dois núcleos, que são cerca de quarenta e tal habitações para o 

Montenegro e são, salvo erro, mais cinquenta para outra zona.  

O Governo disponibilizou o dinheiro, cinco milhões e tal euros a fundo 

perdido, e a responsabilidade da localização é do Município. Nós estamos 

aqui apenas a discutir é o protocolo. Agora se é na zona nascente da Praia 

de Faro, se é no Parque de Campismo, se é na zona poente, isso é da 

responsabilidade da Câmara, a Câmara é que tem esta responsabilidade e 

não é o Governo.  

O Governo disponibilizou o dinheiro; o dinheiro está disponível a fundo 

perdido, agora da nossa parte o acordo foi feito, são 5 milhões de euros a 

fundo perdido, é muito dinheiro. 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, já agora, eu há pouco tinha feito 

uma pergunta ao Sr. Presidente, eu sei que há sempre uma grande 

velocidade nas questões, não quero repetir, mas eu tinha feito uma 

pergunta que era se no protocolo que ia estabelecer com a Docapesca 

estava também aquele espaço da Capitania. Mas não vale a pena 

responder, porque já houve aqui uma mensagem que me esclareceu. 

Portanto da nossa parte eu gostava de ouvir a posição, porque nós ficamos 

satisfeitos é com o realojamento daquelas pessoas todas, aquilo já está a 

ficar degradado, é preciso requalificar todo aquele espaço. Agora eu não 

sei onde é que eles vão ficar, isso não me compete a mim, compete à 

Câmara. Nós estamos satisfeitos é que venha este dinheiro.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Queria só dizer ao deputado 

Carlos Alberto que devia ler a proposta, que era para ficar a saber mais 

coisas, nomeadamente a questão do fundo perdido, porque só 20% é que é 

a fundo perdido. Mas as outras perguntas e afirmações está tudo na 

proposta, recomendo que leia. Obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Eu penso que uma correção: 

a fundo perdido é 30% não é 20%, creio eu. E já agora uma outra 
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correção: eu penso que será uma gralha, na página dezoito (das vinte e 

quatro páginas deste acordo) diz que as casas a construir são na 

Freguesia do Montenegro e na Freguesia de Faro, o que está em 

contradição com o referido na página oito. Na página oito é que está 

correto, portanto na Praia de Faro e no Montenegro.  

Relativamente a esta questão, nós, em abstrato, seriamos levados a votar 

a favor, porque no nosso programa insistimos muito na questão da 

construção da habitação para quem precisa. No Montenegro, se não 

merecer a oposição dos pescadores, até pode ser aceitável, mantendo os 

pescadores os apoios de pesca na ilha, porque é impensável que em 

apartamentos T0, T1 ou T2, os pescadores tenham possibilidades de 

guardar as suas artes de pesca, não é? 

Relativamente à parte que envolve a opção pelo Parque de Campismo é 

que é questionável. Pergunto se foi ouvida a Associação de Utentes e 

Amigos do Parque de Campismo, acho que era importante; não vem 

nenhuma referência ao Parque de Campismo, sobre o destino do Parque 

de Campismo, e eu acho que em Faro é inaceitável nós prescindimos de 

um Parque de Campismo. Ele tem que existir, seja ali, seja noutro local, 

que eu sei que a Associação dos Amigos do Parque de Campismo até 

aceitam que seja noutro local, mas isto tem que ter uma solução.»   

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

de Faro (Sé e S. Pedro) – «Obrigado, Srª. Presidente. 

A Praia de Faro de facto tem um problema, mas no meu entender não 

podemos resolver o problema estando a deslocalizar o problema. Ou seja: 

pegamos em casas da parte nascente, casas da parte poente da península 

do Ancão, retiramos essas casas, em nome de componentes ambientais da 

sustentabilidade da própria península, e qual não é o meu espanto, que 

colocamos essas casas na zona central da península, ainda por cima na 

zona mais crítica desta península.  

Ainda na semana passada (dez dias) tivemos o exemplo prático do que eu 

estou a afirmar, que houve novamente episódios de galgamento. E qual é o 

sítio onde acontecem os fenómenos de galgamento? Exatamente na zona 

central da Praia de Faro.  
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Portanto, espanta-me, com tudo o que se sabe hoje em dia… se isto fosse 

há quarenta ou sessenta anos atrás, que não havia os estudos que há 

agora, os dados que há agora, as investigações que há agora, voltando 

outra vez a falar da Universidade do Algarve, que tem “n” estudos de 

acompanhamento da dinâmica costeira desta zona, dada como uma área 

extremamente sensível – até foi por isso mesmo que se fez esta intervenção 

– espanta-me como é que em 2018 (é que não estamos em 1918, estamos 

em 2018!), sabendo os malefícios, sabendo a problemática desta 

península, as pessoas aqui, os senhores deputados, quem decidir votar 

favorável este ponto, que se sinta confortável com isto.  

Não sei quem é que se poderá sentir confortável a votar um ponto destes. 

Eu, pessoalmente, em termos de consciência, não me sinto confortável em 

votar favoravelmente este ponto.  

Portanto, eu lanço também aqui uma questão. Por que motivo não se 

arranja, para estes pescadores, uma solução idêntica à que aconteceu na 

Ilha da Culatra? Se na Ilha da Culatra foi possível dar uma concessão por 

um período de trinta anos – e bem – porque é que não se faz o mesmo na 

Praia de Faro? Eu acho que é elementar, algo acontecer neste ponto.  

Outra questão que eu quero levantar, é que eu acho que era pertinente, e 

voltando outra vez de falar da Universidade do Algarve e dos excelentes 

investigadores que nós temos nesta área, de nível europeu e nível 

mundial, era que este ponto fosse retirado – e é um apelo que eu faço – 

este ponto fosse retirado e que se fizesse um estudo mais aprofundado, 

com este conjunto de especialistas, e que se chegasse a uma conclusão. 

Porque não faz sentido estar a deslocalizar casas dentro da Praia de Faro. 

Porque como é que podemos, em nome do ambiente, da sustentabilidade 

ambiental, estar a deslocar casas do lado direito e do lado esquerdo para 

centralizá-los na Praia de Faro, numa zona crítica, que vai ainda 

aumentar a densidade, uma estrutura pesada que vai estar ali colocada 

(estamos a falar de quarenta e cinco casas com os veículos que vão estar 

lá); se já é o caos naquela zona ainda mais caos se vai tornar.  

Portanto, eu vou ser forçado a votar contra este ponto. Tenho dito.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Obrigado Srª. Presidente.  
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Permitam-me só dizer – eu na altura não era nascido, mas as pessoas 

têm-me contado – que já em tempos remotos os pescadores foram 

deslocalizados dos sítios onde estavam. Um dos núcleos era, mais ou 

menos, ali na zona onde está a atual ponte; outro seria mais ou menos 

onde é o parque de campismo hoje e, segundo o que me disseram, havia 

terceiro mais para o lado onde era a antiga “Barracuda”.  

Permitam-me também recordar, quando tinha à volta de nove ou dez e 

anos, ver jovens de mochila às costas a dirigirem-se para ilha, a 

chegarem, na altura, ao que se chamava o Parque de Campismo e a 

saírem novamente da ilha com a mochila às costas sem espaço para lá 

ficarem. 

É um facto: Faro e os cidadãos de Faro e quem cá reside, exigem há muito 

um parque de campismo. E acho que acima de tudo é isso. Sabemos que 

aquela zona é uma zona de riscos, há estudos já que referem essa 

situação, é um facto. Temos visto, nos últimos anos e nas últimas 

intempéries, que é um local que é fustigado quer pelos galgamentos, quer 

pela deposição de areia. E como é que já foi dito, e acho que seria algo que 

o Presidente e o Executivo deviam falar com o Ministério da Educação, se 

calhar fazer algo semelhante ao que foi feito na Culatra. Haver ali um 

tempo em que os pescadores pudessem permanecer onde estão, porque 

nasceram ali, viveram ali, tem raízes ali, têm as suas artes, têm os seus 

barcos, não vamos outra vez estar a deslocalizar pessoas para um sítio 

que apresenta risco. É um facto! Há estudos, há levantamentos feitos. 

Fazia um apelo – e só antes referir uma situação, na última quarta-feira o 

Executivo da Junta reuniu, falou, portanto todo ele concorda com isto que 

eu vou pedir: pede-se que seja retirado o ponto. Caso não seja, irei votar 

contra.  

Obrigado.» 

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

Presidente. 

É para explicar que o objetivo deste conjunto de intervenções é para 

acabar com as construções precárias e perigosamente mal localizadas. A 

intervenção tem que ser de qualidade, temos de destrinçar dois espaços, o 

Montenegro e a Ilha de Faro ou a Ilha do Ancão. Temos que destrinçar o 
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que é que vamos fazer em alvenaria, em Montenegro, e aquilo que 

poderemos fazer em madeira e telhados de colmo, como se fazia 

antigamente, não há nenhum exemplar tipológico da verdadeira casa do 

pescador.  

Portanto, preconizo que o Parque Campismo seja diminuído, sem dúvida, 

pode ser reduzido em tamanho e pode ser feito, em sua substituição, um 

conjunto de bungalows de madeira e telhado de colmo, com um estudo de 

pormenor – um verdadeiro plano de pormenor, é isso que eu chamo, que 

há sessenta anos que não há um plano pormenor para a Ilha de Faro, e 

esse conjunto de bungalows serviriam para o Parque de Campismo. A área 

restante podia ser conjugada com um aldeamento de pescadores. 

Agora, isto tem que ter uma intervenção importante no aspeto daquilo que 

eu falei há bocado. Portanto, como eu li, há mil anos todas as ilhas eram 

uma zona florestal, havia um conjunto de pinheiros, um maciço arbóreo 

importantíssimo que fazia segurar aquelas areias. Tem que se primeiro 

perguntar à Universidade do Algarve o que é que aconteceu a esses 

pinheiros, o que é que estará previsto para o derrube desses pinheiros.  

Ora bem, voltando a reflorestar aquela área, e sobretudos fazendo um 

ensaio nesta zona do Parque Campismo com a colocação de espécies 

autóctones vegetativas também rasteiras, incluindo os pinheiros e outras 

espécies arbóreas, a renaturalização do Camping poderia ajudar a 

consolidar a duna primária neste específico local (afetado até, neste último 

inverno), com o aumento da altura da duna e com o enchimento da areia 

no parque, elevando consideravelmente a quota em altura e com a 

renaturalização local.   

Eu não imagino, e frequentei um Parque Campismo há bastantes anos, 

quer dizer um Parque de Campismo tem que ter árvores. Se não tiver 

árvores vai para outro sítio onde há arborização. Portanto, é o sítio ideal 

para se fazer esse ensaio.  

Portanto a reflorestação que eu considero deve englobar as ilhas todas, 

deste Tavira até ao Ancão, é uma vasta cortina de árvores, que serão uma 

barreira e uma cortina para a erosão aérea e ventosa ao longo do inverno.  

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

apenas duas questões. A primeira é que subscrevo a intervenção do Bruno 

Lage de que este ponto devia ser retirado. Até porque isto tem aqui no 

primeiro artigo que “o município compromete-se a promover, de acordo com 

a programação cronológica e financiamento plurianual, constante do anexo 

1 e 2, a construir dois empreendimentos no Concelho de Faro de habitações 

na Freguesia do Montenegro e outro de habitações na Freguesia de Faro. 

Portanto, nós não podemos aqui e agora provar um documento que tem 

uma gralha, que está errado. Portanto, eu subscrevo que este ponto fosse 

retirado. 

A segunda questão, é preocupante e agora apercebi-me de facto que é 

intenção alojar um dos grupos na zona do Parque de Campismo. E ainda 

mais, não há um estudo que garanta a segurança de pessoas e bens e 

estamos ali na zona mais frágil de todas, portanto é essa grande 

preocupação.  

Eu, já agora, porque nasci quase na Praia de Faro e recordo-me de que 

quando eu ia para a praia tinha que andar quase um quarto de hora até 

chegar à linha de água. Agora com as alterações climáticas o mar tem 

vindo a subir.       

É preocupante a questão da Praia de Faro, mas a opção é da Câmara que 

tem que disponibilizar o terreno para fazer a localização destes dois 

grupos. Já fez uma opção no Montenegro, o Estado deu o dinheiro, já fez a 

compra do terreno e o espaço está lá. Agora quanto ao resto, de facto é 

preocupante, mas também não podemos perder este financiamento que o 

Estado nos está a dar. Portanto, era bom que isto se corrigisse e que fosse 

repensado. Tenho dito.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Há aqui uma questão que foi 

referida, e mais uma vez digo que não tenho nada e até gosto muito de lá 

ir e visito frequentemente a Ilha da Culatra, mas eu tenho que tirar o 

chapéu às pessoas da Ilha da Culatra. Porque as pessoas da Ilha da 

Culatra sabem fazer valer os seus direitos e conseguem coisas que na Ilha 

de Faro, que é carne para canhão, não se consegue. A Ilha da Culatra está 

também no Parque Natural da Ria Formosa, como a Praia de Faro está! E 
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porque é que lá conseguiram manter as pessoas com um núcleo piscatório 

coeso e em Faro querem retirar as pessoas de onde estão? 

Outra coisa, as pessoas que habitam na Praia de Faro, que estão nessa 

zona de risco, há muitos que lá estão (e estão alguns aqui nesta sala), que 

têm casas muito dignas. Não vivem em barracas, vivem em casas dignas, 

construídas por eles, com o trabalho deles.  

Agora, começou logo muito mal, quando demoliram as casas, quando 

havia pessoas que queriam doar as casas às pessoas que ficaram e que 

têm condições deploráveis de sobrevivência – e eu como estou lá também 

sei quem são os que têm condições deploráveis de sobrevivência – mas 

preferiram manter essas casas que lá estão, que são uma vergonha para 

quem visita à Praia de Faro, e demoliram casas boas, quando os 

proprietários dessas casas cediam de bom grado a casa a essas pessoas 

que iam lá ficar. 

Mas isto tudo é uma política e é tudo uma dificuldade fazer uma coisa tão 

fácil que era uma doação. Era: a casa da direita ficava, deitavam a casa da 

esquerda abaixo, mas não, foi tudo muito complicado de fazer, começou 

logo mal por aí. 

Outra coisa que se tem que fazer, se querem deixar as pessoas na zona 

onde estão, é fazer um reordenamento das casas. Há casas que estão do 

lado da costa que podem passar para o lado da ria, e serem construídas 

com esse tal dinheiro que supostamente existe. Reordenar as pessoas, 

dar-lhes condições de vida, como eu disse há bocado, dar condições para 

terem a sua atividade condignamente. Não precisa haver redes espalhadas 

pela praia, não precisa haver barcos com trinta e quarenta (isto é um 

exagero, evidentemente) poitas, é preciso ter um pontão para embarcar e 

desembarcar, ter um sítio para guardar as artes, ter o sítio para jogar o 

lixo, dar dignidade às pessoas, dar condições de trabalho, isto é que é 

necessário.  

Agora só outra questão: quando se fala em casas em madeira, resta 

lembrar que no norte da Europa, em climas extremos de frio, há muitas 

casas em madeira com um nível térmico muito superior à alvenaria. 

Portanto, hoje em dia, com as condições e as técnicas que existem, viver 

numa casa em madeira, e de certeza que os suecos, os dinamarqueses são 

pessoas que até têm alguma posse para comprar uma casa em alvenaria, 
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preferem construir em madeira. Portanto, ter casas em madeira até pode 

ser melhor do que ter casas em alvenaria. Agora, meus senhores, pré-

fabricados…? As pessoas hoje vivem em casas melhores do que pré-

fabricados.  

Obrigado.»   

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Eu penso que há aqui uma falta 

de esclarecimento sobre esta situação. Eu penso que estamos aqui a 

tratar de um acordo entre o Executivo da Câmara Municipal de Faro e o 

Governo em representação do Estado. Há uma proposta desse acordo; 

com certeza que para chegar a uma proposta ela foi consensual entre as 

duas entidades. O que eu estranho é que o próprio Presidente da Câmara 

não tivesse acautelado a aceitação desta proposta por parte da sua 

bancada. O Executivo votou favoravelmente esta proposta, mas o que está 

aqui em causa, o que estamos a discutir é o acordo, não é a localização 

das casas. E se vamos discutir a localização das casas, há aqui uma coisa 

que nós não podemos ter memória curta. Quando foi discutido há pouco 

tempo, nesta Assembleia, a questão das demolições, o Sr. Presidente da 

Câmara, que está além e confirma de certeza isto que eu disse porque ele 

é um homem de palavra, o Sr. Presidente da Câmara disse que era a favor 

das demolições na zona poente…  

Desculpe, então se o senhor me está a desmentir agora, o tom tem de ser 

outro. O senhor disse aqui, quando o Luís Graça estava a intervir sobre as 

demolições, o senhor disse que era a favor das demolições na zona poente, 

disse inclusivamente “contra mim falo”; que o senhor não esteja recordado, 

ou que não tenha boa memória, mas que até deve ter porque o senhor é 

um perito em matemática, e na sua memória está de certeza absoluta 

aquilo que disse. Ora, se o senhor se manifestou aqui a dizer que era a 

favor das demolições na zona poente da Praia de Faro, como é que se pode 

propor agora que os pescadores não sejam desalojados de onde estão, que 

estão precisamente na zona poente? 

Agora outra questão, que é a questão do Parque de Campismo. Caros 

amigos, sobre a questão do Parque de Campismo, nós estamos muito à 

vontade, o Partido Socialista está muito à vontade, por uma razão muito 

simples: é que a Câmara recebeu o dinheiro em 2011. Na campanha 
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eleitoral de 2013, quem foi lá ao Parque de Campismo dizer que as 

pessoas não saíam de lá, fazer uma festa, com apitos e gaitas, vinho do 

porto e bolos, não foi Partido Socialista, foi aquele senhor que ali está! 

Portanto, se lá foi em 2013, já tinha recebido o dinheiro do Estado e foi lá 

em 2013 prometer às pessoas, dizer às pessoas que não saiam de lá, pois 

agora que descalce essa bota! O Partido Socialista não tem rigorosamente 

nada a ver com isso, até porque nem sequer fomos convidados para a 

festa. Nem fomos lá, nem fomos ao baile, nem comemos bolos, nem 

bebemos vinho do Porto e nem dissemos às pessoas para comprarem 

avançados para as tendas, que alguns até gastaram três mil euros em 

avançados para as tendas e para as rulotes. Não fomos nós que dissemos, 

o Sr. Professor Bacalhau foi, o ilustre Presidente da Câmara de Faro foi, 

em 2013 fazer, essa campanha lá. Portanto, estamos precisamente à 

vontade sobre esta matéria. 

Sobre isto sair da ordem trabalho eu estou de acordo, pelo menos para se 

tentar dar o mínimo de dignidade à Assembleia na discussão deste 

problema, para bem da dignidade desta Assembleia na discussão desta 

situação.   

Mas há uma coisa que é real: é que há acordo, se não há acordo escrito há 

verbal, entre a Câmara e o Governo. Agora, vir para aqui com isto para a 

Assembleia Municipal, coxo de tal maneira que nem sequer recolhe os 

votos da sua bancada, isso já não é um problema nosso. Mas admitimos e 

aceitamos que a proposta seja retirada para ser repensada, no sentido de 

dignificar a Assembleia Municipal.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado. É apenas uma 

questão de semântica, mas é importante até porque há aqui quem seja 

exímio nisso. Eu nunca disse que era a favor. A única coisa que eu disse, 

e sempre, é que não me opunha a isso… Desculpe, não é verdade isso. 

[O membro Carlos Vargas - «O senhor não é mais verdadeiro que eu! Desculpe 

lá!» 

A Srª Presidente da Assembleia Municipal, em exercício - «Sr. Deputado, o Sr. 

Presidente está no uso da palavra.» ] 
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Eu ouvi calado e gostava que me ouvissem também calados, é uma 

questão de boa educação pura e simples, mas isso… Eu já disse o que 

tinha a dizer sobre isso.  

Eu só queria perguntar ao Partido Socialista, que provavelmente não leu a 

proposta, porque o que está lá é o realojamento no Parque de Campismo. 

No alegado Parque de Campismo, porque embora aqui seja dito e eu 

também sempre disse isso, nós não temos nenhum Parque de Campismo 

no concelho de Faro, e nisso estamos de acordo, acho eu. Está lá dito que 

o realojamento é no Parque de Campismo e queria colocar aqui uma 

questão apenas, se é que me é permitido, eu também oiço tudo, acho que 

também posso ter alguma generosidade da vossa parte em me ouvirem. O 

problema dos pescadores só tem duas possíveis soluções: ou ficam onde 

estão, ou vão para o Parque de Campismo, mais nada. O que eu queria 

perguntar ao PS é se concorda ou não com eles ficarem no Parque de 

Campismo. Se disserem que não, eu retiro a proposta. Se concordarem 

que ficam no Parque de Campismo avançamos; se disserem que não 

concordam ali…, porque foi nesta Assembleia, que eu também tenho 

alguma memória, não tenho tão boa como V. Ex.ªs, esqueço-me de muita 

coisa, mas foi nesta Assembleia que foi defendido pelo PS que os 

pescadores deviam ser realojados na praia. Foi aqui neste espaço. 

Realojados na praia.  

Se me disserem que não concordam que seja no Parque de Campismo eu 

retiro a proposta. Muito obrigado.» 

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

de Faro (Sé e S. Pedro) – «Obrigado, Srª Presidente.  

Muito rápido. Falou-se sobre dignificar esta Assembleia. Só dizer que eu 

considero que ao estar a tomar uma posição de consciência nesta 

Assembleia, eu acho que estou a dignificar esta Assembleia. Tanto mais 

que se este ponto vem aqui, nós, deputados, temos legitimidade para votar 

a favor, contra ou abstermo-nos e dizermos o que entendemos sobre esta 

matéria.  

Portanto, não me peçam para calar quando há coisas que vão contra a 

minha consciência. Se eu considero que é um erro histórico colocar as 

quarenta e cinco casas no Parque de Campismo e, volto a frisar, 
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deslocalizando simplesmente o problema, eu considero que isto é um erro 

histórico, não me peçam para ficar calado sobre isto. Portanto, eu acho 

que estou a dignificar a Assembleia exatamente ao colocar estas questões. 

Entretanto tinham dito também que estávamos a discutir única e 

exclusivamente o protocolo, é certo. E o protocolo, no considerando logo 

no início, nas primeiras para linhas, diz taxativamente que está previsto a 

colocação de quarenta e cinco casas no Parque de Campismo da Praia de 

Faro. Diz taxativamente, ponto final, e não há volta a dar a isso. 

Tenho dito.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Obrigado, Srª. Presidente.  

Saúdo a posição do Presidente, sim senhor, ficamos a aguardar a resposta 

por parte do PS, mas só frisar aqui mais duas situações. É um facto que 

aquilo que se pretende aqui fazer, como disse o meu colega Bruno Lage, é: 

estamos a pegar num problema e estamos a mudá-lo de sítio. Portanto, os 

pescadores não vão ficar em mais segurança no Parque de Campismo. E 

aliás, digo mais, a cidade de Faro continua a não ter um Parque de 

Campismo como há longos anos a esta data.  

Portanto, o que vos peço é que analisem em consciência, os pescadores 

não vão ficar em melhores condições. Acho que é preferível assumir aquilo 

que se fez na Culatra, dando uma concessão aos pescadores, dando-lhes 

mais condições, como o deputado Manuel Mestre referiu, e que se faça 

aqui algo esta noite.  

Obrigado.»  

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Muito obrigada, Sr.ª 

Presidente em exercício. 

Eu fiquei aqui com uma dúvida. Sr. Presidente da Câmara, por favor, 

esclareça-me. Aquilo que colocou à bancada do Partido Socialista foi que 

quem manda somos nós? 

O Sr. Presidente acabou de dizer que aguarda que a bancada do Partido 

Socialista tome uma decisão! E eu fiquei sem compreender! Somos nós 

que mandamos se as casas são construídas no Parque de Campismo ou 
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não? A decisão cabe-nos a nós, a este órgão deliberativo, concretamente à 

bancada do Partido Socialista? Fiquei com esta dúvida.  

Por outro lado, tenho ainda uma outra dúvida para colocar. É: de quem é 

aquele terreno? Quem é que escolheu aquele terreno? Quem foi a 

entidade, não quero saber obviamente nomes porque não é o que está em 

causa, mas quem foi a entidade que escolheu o terreno que, como já foi e 

muito bem referido, consta aqui neste documento?» 

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «É só uma pergunta que gostava 

de deixar aqui, porque eu também sobre esta questão não tenho ainda 

uma posição definida. Mas há uma coisa que eu gostaria de lançar aqui e 

fazer esta pergunta: o que é que é mais importante, é o Parque de 

Campismo ou os pescadores? Eu ainda não percebi! E é neste pesar que 

nós temos aqui de ver, e aqui deixava ao Executivo também que afira a 

sensibilidade deste órgão no sentido de ver o que é que é mais importante: 

se são os pescadores ou se é o Parque de Campismo. Esta resposta é que 

eu gostava de hoje ter aqui, porque dúvidas tenho em relação a isto.  

Muito obrigado. 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Só para referir a minha 

experiência. Eu trabalhei cerca de nove, dez anos na Câmara de Loulé, 

havia um Bairro dos Pescadores, um conjunto de barracas que lá ficaram 

durante os meus dez anos. Felizmente já desapareceram, depois de eu ter 

saído.» 

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Boa noite.  

Eu queria salientar aqui uma questão. É que os pescadores, que eu saiba, 

merecem ser bem tratados. Portanto, acima de tudo, aquilo que eu queria 

aqui referir é que não podemos estar aqui a estigmatizar as situações e 

devem ser tratados condignamente. E acho que é a posição desta bancada 

e toda a gente aqui é unânime nesse aspeto.  

Portanto, o facto de a Praia de Faro necessitar de um projeto de 

intervenção – posso chamar assim, já não digo plano – que consiga ter 

uma segurança a nível da recuperação dunar é o que nos falta para 

conseguir aprovar aqui esta proposta. Portanto, se esta proposta tivesse 
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um considerando que tivesse aqui um pressuposto de termos um projeto 

na mão de intervenção na duna, o que nos vai permitir garantir a 

segurança, eu tenho a certeza que isto não dava polémica.  

Portanto, eu apelava aqui um bocadinho ao bom senso, era fazer esse tal 

projeto de intervenção de recuperação dunar, que é absolutamente 

necessário e até já foi votado na moção anterior, e adiar esta votação. 

Quase que sugeria isto assim, para tentar em certo sentido que haja aqui 

maior consenso e resolver a questão de uma forma mais sensata. 

Também queria acrescentar o seguinte: há aqui uma questão também de 

pormenor, que é a exigência legal de ter que existir um instrumento de 

gestão territorial que ultrapasse o POOC e o Parque Natural da Ria 

Formosa, porque na verdade não se pode lá construir nada neste 

momento. Mas isso é um pormenor, que pode levar também bastante 

tempo, o que obriga, se calhar, a este calendário também não se conseguir 

cumprir da maneira como está proposto, porque se existir um 

instrumento de gestão territorial que tenha que ser alterado vai haver 

aqui, de certeza, um intervalo de tempo e se calhar dava para resolver isto 

tudo de uma vez só. Portanto, é só uma achega, muito obrigada.»  

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada, Sr.ª Presidente. 

Era só para dar aqui algum contributo, porque eu acho que temos aqui 

algumas situações distintas e que a proposta no essencial engloba várias 

coisas e portanto somos favoráveis à retirada do ponto e à própria 

reformulação da proposta. Porque nós, por um lado, temos a questão da 

habitação social que já estava prevista para Montenegro, aliás o terreno foi 

comprado, está loteado, portanto é uma questão que já está tratada e, 

como já disse há pouco, nós somos favoráveis à criação de habitação 

condigna para a população mais desfavorecida. 

Depois, temos aqui a outra questão, que são os pescadores da Praia de 

Faro. Eles não querem sair do sítio onde estão, é o sítio onde têm a sua 

casa, muitos deles as famílias estão ali há cem anos, o que eles querem é 

que se criem condições. Como, por exemplo, a recolha dos resíduos. As 

pessoas agora, no lado poente, para despejarem o seu lixo de casa, o seu 

lixo doméstico, têm que o trazer até o alcatrão. Foi feito aquele passadiço, 

que parece uma passagem para os turistas irem ver os nómadas da praia, 
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um bocado assim ao estilo do jardim zoológico… Portanto as pessoas não 

querem sair dali, as pessoas querem é condições.  

E depois temos ainda uma outra questão, que é questão do Parque de 

Campismo. Porque, para além de não haver condições de efetivamente se 

fazer ali construção permanente, a cidade precisa de um Parque de 

Campismo. E há pouco foi dito que há gente que chega com mochilas e 

que se vai embora. Porquê? Porque o Parque de Campismo não tem 

condições para os receber. E tem que ter. Com rotatividade, com a gestão 

municipal, termos ali um Parque de Campismo; termos ali os pescadores 

da Praia de Faro e termos habitação social no Montenegro, que é um 

projeto que já está pensado há algum tempo. 

Portanto, eu acho que no fundo esta proposta devia ser retirada, devia ser 

reformulada e depois voltar a ser trazida à Assembleia Municipal Muito 

obrigado.»  

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Isto é assim, há aqui uma 

situação que nós não estamos a ver bem, é que este protocolo diz que este 

dinheiro que foi dado (que são 35% do custo total desta intervenção) é 

para realojar. Se é para realojar, com certeza que há alguém que vai ser 

desalojado. 

A gente ouviu aqui o Sr. Presidente da Câmara dizer, há pouco, que o 

único sítio na Praia de Faro onde os pescadores podem ser realojados é no 

Parque de Campismo. Portanto, o que é que a gente está aqui a discutir? 

Das duas uma, os pescadores não querem sair da praia, não sei como é 

que a gente vai resolver este problema – a gente não, o Executivo da 

Câmara Municipal de Faro – devolve o dinheiro ao Estado, que já recebeu? 

Deita a toalha ao tapete, como se diz no boxe? O que é que faz? 

Por um lado há aqui uma contradição tremenda no meio disto tudo. A 

própria bancada do PSD é quase unânime a votar contra os pescadores no 

Parque de Campismo. Mas o Presidente da Câmara, que é do PSD, diz que 

o único sítio para onde os pescadores devem ir, ou que podem ir, ou que é 

possível ir, é para o Parque de Campismo. Afinal como é que isto está?  

De facto, é mesmo aconselhável retirar a proposta e reformular a 

intervenção da Câmara e do PSD aqui nesta Assembleia. É melhor pensar 

bem nisso. Porque o dinheiro é dado no pressuposto do realojamento, se 
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há realojamento tem que haver desalojamento. O Sr. Presidente da 

Câmara diz que o único sítio é o Parque de Campismo, o PSD diz que não 

pode ser o Parque de Campismo. Quer dizer, mais uma vez o PS encontra-

se numa situação bastante confortável, é um problema que o Sr. 

Presidente da Câmara tem que resolver, e espero que resolva bem.» 

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

de Faro (Sé e S. Pedro) – «Obrigado, Sr.ª Presidente. Só dizer que eu 

considero que o que estamos aqui a discutir, acima de tudo, é a coesão 

social, o ordenamento do território e o interesse de Faro. Eu acho que eses 

são os três pontos essenciais que estamos aqui a discutir.  

E só queria dizer aqui uma coisa: apelo mais uma vez a que este ponto 

seja retirado, e acho que é importante que seja efetuado realmente um 

estudo com especialistas da Universidade do Algarve, ou outras que se 

entenderem mais adequadas ou convenientes, mas há aqui uma coisa que 

eu acho que é importante, até, esta Assembleia discutir e pensar, que é: o 

que é que se quer para a Praia de Faro? Queremos casas no Parque de 

Campismo? Queremos um Parque de Campismo? Queremos 

renaturalização naquela zona? Eu acho que isto tem que ser pensado, e 

nós, Assembleia Municipal, podemos ter um papel nesta matéria. Tenho 

dito.»  

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

Freguesia do Montenegro – «Obrigado. Acrescentava só o seguinte, a par 

dos três pilares referidos, que é a segurança das pessoas. E o meu sentido 

de voto é que os pescadores naquele local não vão ter segurança. E não 

percebi realmente o que o deputado Carlos Vargas disse, votar contra os 

pescadores do Parque de Campismo? Portanto, a minha questão é: aquele 

realojamento não vai trazer segurança aos pescadores, é preferível ficarem 

onde estão. E acrescenta o facto de que, como disse o Bruno Lage e muito 

bem, tem que se pensar o que é que se quer para a Praia de Faro, e a 

população farense exige há muitos anos um Parque de Campismo, algo 

que não temos há muitos anos. Obrigado.» 

 O membro da AM, Berta Dias (PSD) – «Eu gostaria de acrescentar e 

comentar. As famílias não estão há cem anos no local onde se encontram 
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atualmente, nascente e poente. Porque, em 1960, os pescadores estavam 

na área do Parque de Campismo e foram então divididos: este, oeste, 

nascente, poente. Portanto, encontravam-se na ilha, mas não no local 

onde se encontram agora. Portanto já houve uma decisão, em 1960, os 

pescadores foram enviados para as pontas.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Eu tenho uma vantagem em 

relação a outras pessoas que estão aqui, é que eu só cheguei cá este ano. 

E como só cheguei cá este ano, estou muito contente de ver que esta 

Assembleia consegue ter um sentido democrático das coisas. Porque é 

assim: não é por deste lado ser PSD e daquele lado ser o PS, ou o Bloco de 

Esquerda, ou a CDU ou o MPT, que temos que votar todos no mesmo 

sentido, isso não é democracia. Isto não é um grupo de pessoas que 

seguem uma fila e deixam a sua consciência de parte. Portanto, se deste 

lado aqui dizem que não há sentido de voto, não, não, cada um aqui tem o 

sentido de voto com a sua consciência. Se há outras entidades que não 

funcionam desta forma… Eu acho que finalmente estamos a conseguir 

fazer uma votação democrática, independentemente da cor partidária. 

Portanto, eu até acho que está a ser bastante benéfico. Muito obrigado.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Estou a gostar muito porque acho 

que pela primeira vez estamos a discutir qualquer coisa. O que se discutiu 

antes, peço desculpa mas acho que também posso falar, o que se discutiu 

antes sobre a saúde foi deplorável. 

Agora posso dizer que houve aqui alguém que perguntou se era mais 

importante os pescadores ou se o Parque de Campismo. Muito 

frontalmente: os pescadores!  

Sobre a bancada falei com todos e podem votar todos contra, continuamos 

coesos, amigos e tudo. Foi o que eu lhes disse. Agora para mim, e sabem 

que tentei acabar com o parque de campismo como ele está, é muito mais 

importante os pescadores do que ter ali um parque de campismo. Direi 

isto em qualquer lado com todos os cursos que isso possa ter, porque há 

pessoas que não percebem isso.  

Há uma coisa que eu não percebo e digo-o aqui frontalmente, e sei que o 

PS vai usar isto para me colocar contra o meu pessoal, eu sei disso. Aliás, 
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está muito caladinho, porque ainda não disse nada. Porque eu gostava de 

ouvir qual é a posição do PS, se quer lá os pescadores ou se quer o parque 

de campismo. Por isso é que eu perguntei há bocado. Agora há uma coisa 

que eu não percebo. Como é que aquela zona tem perigo para os 

pescadores e não tem perigo para um Parque de Campismo… 

E portanto toda a bancada que está aqui deste lado pode votar contra, eu 

ficarei bem e fico bem com eles, porque sei que eles também ficam bem 

com a consciência. Agora eu digo: entre um parque de campismo e os 

pescadores, prefiro os pescadores. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Muito obrigada.  

Sr. Presidente da Câmara, o Partido Socialista será sempre a favor dos 

pescadores, que não haja dúvidas disto, obviamente, sempre fomos. Se 

essa era a sua questão, espero que a tenha respondido de forma clara, 

seremos sempre a favor dos pescadores. 

E permita-me também dizer que acho muito triste que nos diga a nós, 

Assembleia Municipal, que o que foi discutido em relação à Saúde foi 

muito triste. É a sua opinião, eu respeitá-la-ei, mas aquilo que se passou 

aqui antes é a opinião de cada um dos membros que foi eleito para aqui 

estar.» 

Seguidamente passou-se à votação do ponto em discussão. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 11 (3CDU; 1BE; 6PSD; 1MPT) 

Abstenções – 16 (10PS; 1PAN; 2CDS; 3PSD) 

Votos a favor – 01 (1PPM) 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi reprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação  

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 

continuação da sessão ordinária iniciada em 27/04/2018, no Salão Nobre dos Paços do Município, 

apreciou e votou o solicitado na Proposta n.º 50/2018/CM – Acordo de Colaboração para a 
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construção de habitações no Montenegro e na Praia de Faro”, nos termos do apresentado no ofício 

nº. 006149, de 18/04/2018, da Câmara Municipal de Faro, designadamente: 

– O Acordo de Colaboração a celebrar com o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana I.P., 

nos termos da minuta anexa à presente Proposta e que dela faz parte integrante, bem como, o 

investimento plurianual com inscrição em Orçamento Municipal e efeitos a partir de 2019, tendo 

presente as várias fontes de financiamento, e respetiva repartição tal como descrito na respetiva 

proposta. 

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

Votos a favor – PPM (01) = 01 

Abstenções – PS (10); PSD (03); CDS (02); PAN (01) = 16 

Votos Contra – CDU (03); BE (01); PSD (06); MPT (01) = 11 

Reprovado por maioria.” 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 09 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Designação do Fiscal Único da 

Empresa Local FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. para 

o quadriénio 2018/2021 (DFK & Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, SROC Lda.) – Proposta n.º 51/2018/CM. (Doc. nº 

03) 

O Presidente da Câmara Municipal – «A proposta nº 51 diz que compete 

à Assembleia a designação do Fiscal Único e nesse sentido propomos que 

seja a DFK.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «A proposta que nos é presente 

aqui esta noite para alterar o ROC da FAGAR e da Ambifaro, e que o PS 

votou contra no Executivo, deve ser analisada em pormenor. E basta ver 

aqui, a forma como este processo decorreu, com as cartas que nós 

recebemos da DFK, Isabel Paiva e Miguel Galvão e Associados. 
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É claro que na nossa opinião o processo jurídico não foi claro e devemos, 

na nossa opinião, votar contra, com a sugestão de fazer um convite a mais 

três entidades  e tornar o processo claro e transparente.  

Os ROC’s normalmente são inamovíveis no seu mandato, e esta nomeação 

baseia-se, normalmente, num concurso feito em anos anteriores. Quando 

o ROC em atividade era inamovível e o concurso em questão não fazia 

sentido, parece-nos que o processo não foi nada claro. Devemos aproveitar 

a oportunidade para colocar à Câmara mais transparência neste processo. 

Porque o ROC é uma entidade que dá os pareceres em relação aos 

relatórios e contas, que o ROC tem vindo a “chatear”, tem vindo a levantar 

algumas questões, ao longo dos últimos anos, sobre a questão da 

prestação de contas, e a câmara não tem vindo a cumprir com essas 

solicitações da parte do ROC em relação às reservas.  

Portanto, na nossa opinião, isto não foi muito claro, não é transparente e 

não há razões para cessar o contrato com o ROC que estava em vigor. 

Tenho dito.» 

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

de Faro (Sé e S. Pedro) – «Muito obrigado, Sr.ª Presidente.  

Só dizer que a bancada do PSD vai votar favoravelmente este ponto, este e 

o ponto que vem a seguir, por uma razão muito simples. A escolha dos 

ROC’s é uma exigência estatutária que tem que ser cumprida e que 

compete ao executivo camarário decidir quais são as melhores propostas. 

Abriu um concurso, fizeram convites, as empresas responderam e venceu 

a DFK, que foi a empresa que melhor proposta apresentou. Tenho dito.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Só para dizer que a Assembleia 

Municipal já aprovou este ROC, porque a lei foi alterada e, enquanto que 

no anterior quadro legal era a Assembleia Geral das empresas que 

escolhia o ROC, passou a ser Assembleia Municipal a designar, sob 

proposta da Câmara. 

No mandato anterior eu decidi fazer convites e quem apresentasse a 

melhor proposta é que ficava. E isso foi feito, o único problema – e era isso 

que eu não queria que acontecesse agora – é que o processo demorou 

quase dois anos e veio aqui a meio do mandato. E como o Sr. deputado 
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Carlos Alberto disse, entretanto já tinha sido registado o outro ROC e já 

não foi possível dar cumprimento à deliberação que nós aqui já tomámos, 

com este mesmo ROC. E portanto o que eu aqui proponho é o resultado 

do outro procedimento que já foi até aqui aprovado, para este mandato, de 

forma a não ter que estar a fazer novo procedimento e escolher outro. E 

portanto é apenas isso, não percebo qual é o problema hoje, quando há 

um ano e meio não havia problema nenhum. Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, o problema que 

há é que o próprio ROC que estava em vigor foi surpreendido com o 

convite que foi feito pelo executivo, para ir fazer a revisão de contas quer 

na FAGAR, quer na Ambifaro. E solicitou informações à Isabel Galvão e 

Associados, a perguntar algumas questões. É claro que o outro 

respondeu, fica surpreendido, não tem conhecimento, porque nos 

informaram que não têm conhecimento de qualquer processo de 

substituição do Fiscal Único. E informaram-nos igualmente de que não 

existe qualquer procedimento de concurso para proceder a tal 

substituição. “Informamos ainda que os procedimentos de certificação de 

contas de 2017 ainda estão em curso”. Isto é ele a responder à DFK… De 

facto, neste processo andámos aqui com a carroça à frente dos bois. Este 

processo devia estar completo, esta questão do ROC, quando o senhor 

convidou a DFK (que já foi também ROC no passado) devia ter de facto 

acautelado aqui estes procedimentos. E são estas as nossas reservas. 

Tenho dito.» 

Seguidamente passou-se à votação do ponto n.º 09 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 09 (PS) 

Abstenções – 06 (03CDU; 01BE; 01PAN; 01PS) 

Votos a favor – 13 (09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 

continuação da sessão ordinária iniciada em 27/04/2018, no Salão Nobre dos Paços do Município, 
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apreciou e votou a designação da DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

SROC Ldª., como Fiscal Único da FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M., conforme 

solicitado na “Proposta n.º 51/2018/CM – Designação do Fiscal Único da Empresa Local FAGAR – 

Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. para o quadriénio 2018/2021”, e nos termos do 

apresentado no ofício nº. 006151, de 18/04/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – PSD (09); CDS (02); MPT (01); PPM (01) = 13 

Abstenções – CDU (03); BE (01); PAN (01); PSD (01) = 06 

Votos Contra – PS (09) = 09 

Aprovado por maioria.” 

Passeou-se então ao: 

PONTO N.º 10 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Designação do Fiscal Único da 

Empresa Local Ambifaro Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. 

para o quadriénio 2018/2021 (DFK & Associados, Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, SROC Lda.) – Proposta n.º 52/2018/CM. 

(Doc. n.º 04) 

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Não havendo 

inscrições para a discussão da proposta, passamos à votação da mesma.» 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 09 (PS) 

Abstenções – 06 (03CDU; 01BE; 01PAN; 01PS) 

Votos a favor – 13 (09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM)   

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 

continuação da sessão ordinária iniciada em 27/04/2018, no Salão Nobre dos Paços do Município, 

apreciou e votou a designação da DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
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SROC Ldª., como Fiscal Único da AMBIFARO Gestão de Equipamentos Municipais E.M., conforme 

solicitado na “Proposta n.º 52/2018/CM – Designação do Fiscal Único da Empresa Local 

AMBIFARO Gestão de Equipamentos Municipais E.M. para o quadriénio 2018/2021”, e nos termos 

do apresentado no ofício nº. 006150, de 18/04/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – PSD (09); CDS (02); MPT (01); PPM (01) =13 

Abstenções – CDU (03); BE (01); PAN (01) PS (01) = 06 

Votos Contra – PS (09) = 09 

Aprovado por maioria.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 13 

Apreciação, discussão e votação proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à desafetação do domínio público municipal da 

área de 42,50m2 ao nível do subsolo para aumento da cave do edifício 

a construir, num valor de avaliação atribuído em 10.400€ (Processo 

de obras n.º 331/2017 – Habitalgar – Soc. Imobiliária, Ldª.) – Proposta 

n.º 39/2018/CM.  (Doc. n.º 05) 

O Presidente da Câmara Municipal – «A proposta trinta e nove vem na 

sequência da aprovação de um processo de obras, e portanto o que se 

pretende é a desafetação do domínio público de 42m2, para aumento da 

cave desse mesmo projeto. Muito obrigado.» 

Não havendo intervenções para a discussão deste ponto passou-se à: 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 28 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por 

unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 
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Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 

continuação da sessão ordinária iniciada em 27/04/2018, no Salão Nobre dos Paços do Município, 

apreciou e votou o pedido de desafetação do domínio público municipal da área de 42,50m2 ao nível 

do subsolo para aumento da cave do edifício a construir, num valor de avaliação atribuído em 

10.400,00€, conforme solicitado na “Proposta n.º 39/2018/CM – Informação prévia referente à 

construção de um edifício de habitação multifamiliar – Processo de Obras n.º 331/2017 – Habitalgar 

– Soc. Imobiliária, Lda.” e, nos termos do apresentado no ofício nº. 004446, de 27/03/2018, da 

Câmara Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – PS(10); PSD(09); CDS(02); PPM(01); MPT(01) PAN(01 )CDU(03); BE(01) = 28 

Abstenções – 00 

Votos Contra – 00 

Aprovado por unanimidade.” 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 14 

Apreciação, discussão e votação da Proposta de Recomendação para 

adesão à ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais. 

(Doc. n.º 06) 

Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Esta proposta foi 

apresentada pela Mesa da Assembleia e foi consensualizada, na sua 

maioria, em conferência de Líderes. Está aberto o ponto para discussão.»  

O membro da AM, Vítor Silva (PSD – «Sr.ª Presidente boa noite, boa 

noite a todos os presentes, mais uma vez. 

A criação desta Associação não é mais do que o culminar daquilo que, 

pós-25 de Abril, com a institucionalização do nosso regime autárquico, 

democrático, levou à criação da Associação Nacional de Municípios e, 

posteriormente, da ANAFRE, órgãos que representam os municípios, os 

executivos e as juntas de freguesia, a nível nacional.  

De facto havia esta carência, sentida há muito tempo, de uma associação, 

a nível nacional, que desse dignidade às assembleias e que, no seu 
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conjunto, fosse o porta-voz de uma expressão das Assembleias 

Municipais, a nível nacional. Esta carência já se fazia sentir há muitos 

anos, e portanto o que aqui se pretende hoje é que a nossa Assembleia 

Municipal adira e seja, no fundo, membro de uma instituição de direito 

privado. Por isso é que este ponto vem a Assembleia Municipal.  

Eu penso que a nossa presença nesta Associação Nacional é um aumento 

de dignificação e da dignidade das Assembleias Municipais e da nossa. 

Portanto, eu penso que até dentro da princípio de coesão nacional, do 

princípio do reforço da cooperação intermunicipal e de autonomia, 

também, dos municípios, porque nós somos um órgão dentro do 

município, acho que devemos aderir e, neste caso concreto, votar 

favoravelmente aquilo que nos é pedido. Ou seja, a aceitação dos 

estatutos, que já estão na mão e na análise de todos os membros desta 

casa; a adesão da Assembleia à ANAM, e depois aquilo que também é 

obrigatório o reforço e o pagamento da quota anual da nossa Assembleia 

Municipal, se efetivamente passarmos a ser membros, que estou 

convencido que vamos ser, desta Associação Nacional de Assembleias 

Municipais.  

Só pedia que se efetivamente – e estou convencido que sim – vamos aderir 

à ANAM, que tenhamos depois uma representatividade nesses órgãos 

nacionais que sejam o reflexo desta casa mãe da democracia farense, 

Assembleia Municipal de Faro. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Como é óbvio, e acho que 

não precisávamos dizer isto, nós estamos a favor da criação de 

associações e pugnamos para que o movimento associativo, na sua 

diversidade, seja cada vez mais dinâmico, mais forte para que cumpra o 

seu papel de defesa, de causas e direitos, juntando as pessoas numa 

perspetiva de união e força, como se de uma alavanca e um ponto de 

apoio se tratasse. Esta Associação, a que se propõe a adesão da 

Assembleia Municipal de Faro, não tem nenhuma destas características. 

Quanto muito, terá como objetivo alguma afirmação pessoal de alguns 

Presidentes de Assembleias Municipais, que almejam ver, num quadro 

que há muito anda a ser preparado pelos auto intitulados partidos do arco 

da governação, uma nova lei para as eleições autárquicas, em que só 

haverá, se se vier a concretizar tal instrumento, uma única lista da 
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Assembleia Municipal da qual sairá o Presidente e o Executivo Camarário, 

e daí virá certamente a ânsia de mais protagonismo e de mais poder. 

Independentemente disto ser um processo que por vezes deixa de facto a 

corda no caminho e não são estes indivíduos para lá vão… 

Por outro lado, sendo o município a figura jurídica e sendo os órgãos do 

município a Câmara e Assembleia Municipal, ambos estão associados na 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, que já têm 

Associação.  

Quanto ao argumento de mais dignidade, a dignidade deste órgão que já é 

o primeiro do edifício do poder local democrático, fruto da revolução de 

abril, é-lhe concedida pelo seu funcionamento democrático e plural e da 

defesa intransigente dos direitos dos munícipes e do município. Não 

precisa de nenhuma associação em que os Presidentes das Assembleias 

representam as Assembleias por causa do protagonismo que pode daí vir, 

equiparados a Presidentes de Câmara. Naturalmente têm todo o direito de 

almejar estas coisas. Mas nós entendemos que não estamos disponíveis 

para aprovar semelhante instrumento.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «É verdade que a Associação 

Nacional de Municípios engloba tanto Câmaras como Assembleias 

Municipais. Mas o que é um facto é que, nessa Associação de Municípios, 

são de facto as Câmaras e na prática as Assembleias são menorizadas, 

segundo o meu parecer.  

Esta ideia de aderirmos a esta Associação, penso que é um pouco 

resultado dessa sensibilidade, que é o facto de necessitarem as 

Assembleias de terem realmente dignidade e serem mais ouvidas. É o que 

eu penso. Obrigado.» 

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício - «Até para resolver 

alguns problemas transversais sentidos pelas Assembleias Municipais a 

nível nacional.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Boa noite Sr.ª Presidente, Sr. 

Presidente da Câmara, excelentíssima Vereação, restantes membros 

colegas, Exm.º público.  
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No seguimento do que foi acordado em conferência de líderes, não nos 

opomos à adesão a esta nova Associação, no entanto frisamos aqui uma 

legítima preocupação: é que se do ponto de vista sistemático for conduzido 

para situações de protagonismo não benéficas para as Assembleias 

Municipais, devemos nessa altura desistir. Tenho dito.» 

Não havendo mais intervenções passou-se à votação da Proposta de 

Recomendação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 03 (CDU) 

Abstenções  – 00 

Votos a favor – 25 (10PS; 1BE; 1PAN; 1PPM; 1MPT; 2CDS; 9PSD) 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 

continuação da sessão ordinária iniciada em 27/04/2018, no Salão Nobre dos Paços do Município, 

apreciou e votou a Proposta de Recomendação para adesão à ANAM – Associação Nacional de 

Assembleias Municipais. 

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

Votos a favor – PS(10);PSD(09);CDS(02);PPM(01);MPT(01);BE(01)PAN(01) = 25  

Abstenções – 00 

Votos Contra – CDU (03) = 03 

Aprovado por maioria.” 

 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 15 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Proposta n.º 15/2018/CM – Juízes 

Sociais. (Doc. n.º 07) 
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O Presidente da Câmara Municipal – «Os anteriores juízes sociais 

terminaram o mandato e foi-nos pedido, pelo Tribunal de Família e 

Menores de Faro, que indicássemos os juízes sociais para este novo 

mandato. E foi isso que o Departamento da Ação Social fez, no sentido de 

contactar quem estava e de ser substituído quem não quis continuar, e 

portanto propõem-se esses nomes que vêm na proposta. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu só queria perguntar ao Sr. 

Presidente qual foi o critério de escolha, por parte do Executivo, deste 

leque de Juízes Sociais, que são funcionários da Câmara, professores, e 

eu gostava de facto de saber.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «O primeiro critério foi quem quis 

continuar continuou, e foram contactados todos.  

Depois os serviços contactaram as escolas, pediram informações aos 

próprios serviços públicos e a Câmara e substituíram aqueles que não 

queriam continuar.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu apelava, uma vez que estão 

aqui membros da Assembleia Municipal que fazem parte deste leque dos 

Juízes Sociais, e para que haja transparência neste processo, penso que 

pessoas que são membros desta Assembleia Municipal e que fazem parte 

deste leque dos Juízes Sociais devem ausentar-se porque não podem 

votar.» 

 

O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Já tinha pensado nisso, eu 

vou ausentar-me, porque não é curial que eu permaneça aqui enquanto se 

faz a votação. Sou Juiz Social há muitos anos e vou continuar.» 

Seguidamente o membro da Assembleia Municipal Francisco Soares, 

ausenta-se da sala enquanto decorre a votação para os Juízes Sociais. 

  

Passou-se então à votação do referido ponto. 

VOTAÇÃO 
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Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Votos a favor – 27  

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por 

unanimidade sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 

continuação da sessão ordinária iniciada em 27/04/2018, no Salão Nobre dos Paços do Município, 

apreciou e votou a lista anexa à Proposta n.º 15/2018/CM – Juízes Sociais, com a identificação dos 

candidatos a juízes sociais, conforme solicitado no ofício nº. 004447, de 27/03/2018, da Câmara 

Municipal de Faro. 

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

Votos a favor – PS(10); PSD(08); CDS(02); PPM(01), MPT(01); BE(01); PAN(01); CDU(03) = 27 

Abstenções – 00 

Votos Contra – 00 

Aprovado por unanimidade.” 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 16 

Indicação de quatro cidadãos eleitores designados pela Assembleia 

Municipal para integrar a CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Faro), na sua modalidade alargada.  

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Só para 

esclarecer, antes de discutirmos este ponto ou darmos indicação dos 

nomes: no anterior mandato foram indicados quatro membros desta 

Assembleia Municipal, por indicação dos grupos municipais. Foi indicado 

um membro pelo grupo municipal do Partido Socialista, um membro pelo 

grupo municipal do PSD, um membro pelo grupo municipal da CDU e um 

membro pela bancada municipal do Bloco de Esquerda. Esta indicação 

agora provavelmente terá que sofrer algumas alterações, face ao número 

de elementos que compõem cada bancada. 



Ata nº. 06                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   84 

04/05/2018 

 

De qualquer forma, se por acaso não indicarmos aqui esta noite, teremos 

que indicar numa próxima Assembleia Municipal, mas teremos também 

que consensualisar quais os nomes a indicar. 

Eu se calhar propunha, uma vez que isto não foi discutido em conferência 

de líderes, que se retirasse este ponto e na próxima Assembleia viria 

depois de ser discutido em conferência de líderes. Concordam?» 

Face à concordância de todas as bancadas, foi retirado o ponto. 

 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO N.º 17 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

acerca da atividade deste e da situação financeira do Município, nos 

termos da alínea c), do n.º2 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. 

O Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente ao contencioso 

mantem-se o número de processos em curso, houve quatro finalizados.  

A situação financeira em termos da receita corrente, dos trinta e cinco 

milhões ponto nove, foram já cobrados sete ponto nove. O endividamento 

de médio e longo prazo cifra-se neste momento em cerca de vinte e quatro 

milhões. Na receita de capital, de um ponto quase quatro milhões, foram 

cobrados noventa e cinco mil. 

Na despesa de capital, dos oito ponto oito estão comprometidos sete, e em 

19 de abril havia noventa mil euros de dívida que são as faturas correntes 

que estão em processamento.  

Na despesa corrente, da dotação de vinte e oito já está comprometida vinte 

e três, quase vinte e quatro milhões; havia uma dívida de um milhão, que 

coincide com a dívida que está registada dos vencimentos que são 

oitocentos e muitos mil euros, por isso é que está aqui um milhão, foi 

pago depois no dia vinte.  

Em relação à participação em eventos: tivemos reunião com a Secretária 

de Estado Adjunta da Administração Interna, no âmbito dos Conselhos 
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Locais de Segurança; participámos no terceiro Fórum Internacional de 

Gestão; a 44ª. Volta ao Algarve este ano voltou a Faro; mais uma edição de 

formação sobre o potencial turístico de Faro; Primeira Gala dos Campeões 

de Petanca; o Faro Futur que trouxe muitos milhares de pessoas a Faro; 

participamos neste encontro da FNE; realizou-se o centésimo vigésimo 

quarto aniversário do Museu Municipal – e penso que todos já sabem que 

foi ontem aprovado em Conselho de Ministros a nomeação do nosso 

mosaico “Oceanos” como Tesouro Nacional, que penso que é motivo de 

orgulho para todos e deixo aqui uma palavra de apreço e parabéns a toda 

a equipa do Museu que há três/quatro anos está a trabalhar nesse 

processo e que foi coroado de êxito.  

Houve, o II Festival Internacional de Guitarras, com grande êxito; o 

Parlamento Jovem, que se realizou no dia seis de março; o Festival de 

Tunas Académicas; a visita do Sr. Presidente da República ao concelho; a 

Formatura dos médicos, a quinta edição do Mestrado Integrado de 

Medicina, com mais de meia centena de médicos já formados, em que 

cerca de metade ficam no Algarve, o que é muito positivo para nós e para a 

Universidade que está de parabéns. 

Depois, a assinatura do Clube Farense para inventariação do espólio 

documental que é de uma riqueza imensa; um protocolo com a Autoridade 

Marítima Nacional e INEM sobre a Ria Formosa, no sentido de criar maior 

operacionalidade a esta embarcação e consequentemente maior socorro 

nas nossas ilhas e nas ilhas do concelho de Olhão.  

A embaixadora da Ucrânia que esteve cá; o Dia Mundial da poesia; as 

comemorações do Dia da Árvore; a 2ª Meia Maratona da Água, que este 

ano teve muito mais participantes; a campanha Hora do Planeta; a 

assinatura com os Bombeiros Cruz Lusa, para os ajudar financeiramente.  

Uma empresa que se está a sediar em Faro, de novas tecnologias, o que é 

muito positivo para todos nós.  

Participámos na procissão do Enterro do Senhor.  

A Urban Express fez um grande evento. 

Nas comemorações do 25 de abril começamos por homenagear uma 

grande Farense, Teresa Rita Lopes; a marcha corrida; os cem anos da 

Batalha de La Lys; o Prémio Cinco Estrelas; Limpar a Ria Formosa; 
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Encontros da Devir, que se realizaram novamente com grande excelência; 

um evento no Museu Municipal; depois o Colóquio “Pensar abril, viver 

abril”, uma homenagem a Zeca Afonso, que foi excelente, na IPDJ; o 

concurso de cocktails interescolas internacional, que se realizou na nossa 

Baixa de Faro e que teve como organizadores os cursos da Escola Pinheiro 

e Rosa e Tomás Cabreira; a exposição que decorreu na Galeria Trem; a 5ª 

feira do Vinho e do Queijo; uma homenagem a um grande homem, o Dr. 

Santos Pereira.  

Muito obrigado.» 

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Já agora 

acrescentar que, no âmbito das comemorações do 25 de abril, também se 

realizou a Assembleia Jovem aqui, neste Salão Nobre, no dia 27.» 

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

Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe – «Muito obrigado, Srª. Presidente.  

Eu vou ser muito breve. No âmbito da atividade municipal, só perguntar 

ao Sr. Presidente se existe alguma novidade ou alguma solução para o 

muro do lado da Igreja Matriz de Santa Bárbara de Nexe que caiu para o 

Largo do Rossio. Estamos a entrar agora numa época cheia de visitas e 

turistas e de facto aquilo tem um ar tenebroso, além de continuar em 

perigo de ruir ainda mais, correndo ainda o risco de alguém se poder vir a 

aleijar com uma possível derrocada.  

A segunda questão liga com esta questão que foi originada pelas 

intempéries. Nós estivemos ainda há pouco a falar das intempéries que 

afetaram a Praia de Faro, todos os danos que foram lá causados e as 

respostas são necessárias, e sabemos da envolvência de meios também 

que a Câmara teve lá, e infelizmente no nosso concelho outras freguesias 

foram vítimas de intempéries, nomeadamente a freguesia de Santa 

Bárbara de Nexe, não tão grave como foi na Praia de Faro, mas também 

fomos vítimas. E continuamos a ter uma série de vias com circulação 

muito complicada e eu apelava ao Sr. Presidente da Câmara, que a 

Câmara equacionasse uma resposta para estas situações. Na altura a 

Câmara atendeu aos nossos pedidos e colocou-nos à disposição uma 
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máquina retroescavadora mais dois ou três dias, mas manifestamente 

insuficiente. 

Eu acho que importa refletir esta situação dos caminhos rurais e das vias 

rurais no concelho de Faro. Porque, de facto, as Juntas de Freguesia não 

têm condições para dar resposta a estes problemas. E o que eu proponho 

ao Sr. Presidente é que o Sr. Presidente, ou a Câmara, considerasse 

incluir nos acordos de execução alguma descentralização de competências 

que permita às Juntas de Freguesia rurais dar uma resposta mais cabal e 

melhor a esta questão das acessibilidades dos caminhos rurais. Muito 

obrigado.» 

 O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «No Montenegro há uma rua, 

que é a Rua Poeta António Aleixo (que é aquela que desce até à 125), lá 

tinha sido criado um espaço de estacionamento que foi questionado aqui, 

lembro-me eu, até por munícipe no período intervenção do público; esse 

espaço foi  já retirado, mas mantém-se lá o buraco, se bem que agora já 

esteja sinalizado, pois esteve muito tempo sem estar sinalizado. É uma 

situação que se vem prolongando e que devia ser resolvida. Muito 

obrigado.” 

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

É uma preocupação que eu julgo que já trouxe aqui pelo menos duas 

vezes. No passado dia 1 de maio, foi o Dia do Trabalhador, as organizações 

sindicais fizeram uma manifestação que partiu da Alameda João de Deus, 

e eu, quando estava a ver os slides da informação do Sr. Presidente, 

gostava de ter visto ali obras nas casas de banho da Alameda João de 

Deus; arranjo dos bancos da Alameda João de Deus, arranjos dos muros 

que contornam o espaço de jogo das crianças, que estão todos partidos. 

Aquilo está uma miséria e eu julgo que já é a terceira vez que falo na 

Alameda João de Deus, aqui. As casas de banho partidas, portas partidas, 

sujas, mal cheirosas. As casas de banho estão horríveis. Os bancos estão 

todos partidos. Para quando uma intervenção na Alameda João de Deus?  

Muito obrigada.» 
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O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, novamente. Tenho 

algumas questões, mas preciso fazer primeiro um enquadramento, pois 

são dois temas diferentes. 

Ia começar com um tema relacionado com a Associação para o 

Planeamento da Família – APF, que vi aprovada pela Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género, em fevereiro, um projeto de intervenção 

na área da promoção da igualdade de género e no combate à 

discriminação com base na orientação sexual e identidade de género. 

Nesse sentido, e no âmbito da semana do Dia Internacional contra a 

Homofobia e a Transfobia, iniciaram um projeto de um dia (que é o dia 

dezanove) em que haverá uma marcha pelos direitos LGBTI - Lésbicas 

Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais, e também um arraial em 

que foi solicitado o apoio da Câmara. As perguntas que deixava são 

relativamente a este assunto: qual a posição do Município de Faro em 

relação a esta primeira marcha e arraial LGBTI? Tendo a Associação para 

o Planeamento da Família enviado alguns e-mails que não obteve 

resposta, qual a razão? E, caso se confirme uma eventual relutância do 

município de Faro em aderir a este evento, ou a eventos desta natureza,  - 

através dos quais se pretende promover a luta contra todas as formas de 

discriminação, e no fundo a luta pelos Direitos Humanos de todos e todas, 

independentemente das raças, credos, religiões, orientações sexuais, bem 

como da identidade de género e condição social – qual o motivo desta 

posição que é contrastante com o Plano Municipal para a Igualdade de 

Género e de Oportunidades, que a Câmara Municipal de Faro se propôs 

implementar?   

Uma outra pergunta, e peço desculpa alongar-me, tem a ver com o âmbito 

das comemorações do Dia da Mãe. A Câmara Municipal de Faro associou-

se a um evento com o objetivo de homenagear todas as mães, estamos 

totalmente de acordo com isso, claro, no entanto um dos momentos deste 

evento previa o lançamento de balões. Hoje, sabemos que os plásticos em 

geral e os balões em particular contribuem significativamente para a 

poluição do mar e também da nossa ria e para a vida animal aquática (os 

animais confundem estes plásticos dos balões como comida). E também, 

apelando a uma coerência de ação, tendo já a Câmara promovido, e muito 

bem, ações de limpeza e sensibilização para este assunto, gostaríamos de 
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perguntar ao Executivo se está disponível para verter em regulamento e 

precaver ações que prejudiquem os valores ambientais do nosso 

município, nomeadamente estas largadas de balões. Por exemplo, o 

regulamento para apoio a eventos do município que lance as diretrizes 

para poder decidir se a Câmara vai apoiar ou não alguns eventos, 

mediante alguns princípios base. Obrigado.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Só para voltar a lembrar o 

pintor escultor Sidónio de Almeida, eu já tinha falado com o Sr. Vice-

presidente, é só uma pequena placa comemorativa para memória do sítio 

onde ele viveu, tal com se fez para Zeca Afonso.  

Obrigado.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Começando pela última 

intervenção, estamos a tratar disso, provavelmente no Dia da Cidade 

pode-se fazer essa homenagem. 

Relativamente ao que o Sr. Deputado Sérgio disse em relação ao muro da 

igreja, eu já pedi para fazerem a análise do assunto, mas temos ali um 

problema: é que aquilo é privado. Tenho uma reunião marcada com o 

Padre Pedro, temos que ver como é que podemos de alguma forma resolver 

aquela questão. 

A questão das intempéries e da descentralização de competências, 

estamos a tratar disso, através do arranjo de caminhos. Agora, quando o 

Sr. Presidente de Junta diz que não tem meios, os meios do Município 

também são finitos e quando eles estão num lado não podem estar no 

outro. Não é por acaso que temos aquela distribuição, que nem sempre 

funciona porque tem que acorrer também às aflições que existem em todo 

o lado. 

Relativamente à Rua Poeta António Aleixo, é verdade, ainda ontem passei 

por lá, falta acabar aquilo e sei que isso está em plano de obra mas 

infelizmente eles não têm conseguido ir lá acabar. 

A questão da Alameda João de Deus, é a terceira vez… a deputada 

Catarina vai perguntar ainda várias vezes, porque eu também já referi que 

foi feito um procedimento, foi adjudicado a uma empresa a requalificação 

da Mata e a requalificação da Alameda. Penso que o prazo para entrega 
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andará neste mês de maio ou mês de junho, do projeto final. Estamos a 

falar de números ainda de estimativa, porque não entregarem ainda o 

projeto, mas estamos a falar num investimento provavelmente na ordem 

de grandeza dos setecentos e cinquenta mil euros na Mata, e na Alameda 

meio milhão de euros. O que significa que logo que se entregue o projeto, 

havendo disponibilidade de verba, lançaremos concurso. Se lançarmos 

concurso, só teremos obra um ano depois. Por isso vai perguntar ainda, 

também com dor de coração minha, mas qualquer intervenção que se faça 

lá neste momento é cosmética e não resultará. Mas vamos ter que fazer 

pequenas coisas, porque vai levar certamente tempo e vamos fazer nas 

casas de banho pequenas intervenções. Mas é sempre cosmética que 

estamos a falar. 

Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Paulo Baptista, relativamente 

à Marcha e ao apoio, isso está em trânsito e portanto nós apoiamos todas 

as atividades que nos pedem ajuda, dentro das associações, e a APF é 

uma com a qual temos trabalhado e que merece todo o nosso apoio.  

Relativamente à questão das comemorações do Dia da Mãe, o evento foi 

autorizado sem lançamento de balões.  

Muito obrigado.» 

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício – «Muito obrigada.» 

Não havendo mais nada a tratar, a Srª. Presidente da Assembleia 

Municipal, em exercício, declarou encerrada a sessão. 

 

    

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

 

O Presidente da Assembleia Municipal, em exercício 

 

 

O 1.º Secretário                                                               O 2.º Secetário 


