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ATA Nº. 10
Aos dois dias do mês de outubro 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 28/09/2018, sob a presidência do Presidente da Assembleia, Luís
Miguel da Graça Nunes, com a presença da 1.ª Secretária, Ilda Maria Lita
Pereira da Silva e do 2.º Secretário, João Manuel Bento Mota Lopes, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
2 – Período Antes da Ordem do Dia; [continuação]
3 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
4 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
5 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo
Executivo municipal referente à Proposta n.º 121/2018/CM – Plano de
Mobilidade e Transportes do Concelho de Faro (PMT);
7 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
8 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
9 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo
Executivo municipal referente à Proposta n.º 144/2018/CM – Afetação de
parcela de terreno ao domínio público municipal, para alargamento da Rua
António Guerreiro da Silva Gago, em Faro;
10 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
11 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
12 – (tratado na reunião de 28/09/2018)
13 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo
Executivo municipal referente à Proposta n.º 194/2018/CM – Justificação
notarial por usucapião para estabelecimento do trato sucessivo no Registo
Predial - Edifício onde se encontra instalada a Biblioteca Municipal;
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14 – 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.
A Primeira Secretária procedeu então à chamada, verificando-se que estavam
presentes os seguintes membros:
Tiago Botelho da Silva (PSD); Luís Miguel Neves (PS); Francisco Manuel
Mateus Domingos Conde Soares (PSD); Luís Miguel da Graça Nunes (PS);
Teresa Alexandra Viegas Correia (PSD); Ilda Maria Lita Pereira da Silva (PS);
Pedro Gonçalo Custódio Valente (CDS); Carlos Alberto (PS); Manuel
Francisco Botelho Agulhas (CDU); Pedro Miguel Gama Cláudio (PSD);
Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); João Manuel Camacho
Gameiro Alves (PSD); Beatriz Calafate (PS); Michel Tomás Ribeiro (PSD);
Paulo Jorge Gonçalves Teixeira (PS); Carlos Guerreiro Brito (BE); Carlos
Miguel Cruz Teixeira (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); Carlos Manuel Vargas Santos (PS); Manuel Eurico dos Santos
Mestre (MPT); Maria Manuela Palmeira Neto (PS); Vítor Manuel Pinto Ortega
Reis Cantinho (PPM); Bruno Gonçalo de Azevedo Lage (PSD – Presidente da
União das Freguesias de Faro Sé e S. Pedro); José António Viegas Leal
Jerónimo (PS – Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi) e
Sérgio Vicente dos Santos Martins (CDU – Presidente da Junta de Freguesia
de Stª. Bárbara de Nexe).
Não estavam presentes:
Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD); José Apolinário Nunes
Portada (PS); Rita Maria de Carvalho Salgado Garcia e Costa (PSD); Ana
Lúcia Silva de Passos (PS); José Vítor da Silva (PSD); Fernando Manuel
Correia Marques (PS); Augusto Arnaldo Nunes Otero Taveira (BE); Dora
Sofia de Oliveira Ferreira de Melo (CDS); Cátia Susana da Palma Morais
Gomes (PSD); e Steven Sousa Piedade (PSD – Presidente da Junta de
Freguesia do Montenegro).
Estavam presentes junto à Mesa:
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rogério da Conceição Bacalhau
Coelho e os Srs. Vereadores, Sophie Matias (PSD); Carlos Jorge Matias
Gonçalves Baía (PSD); bem como os Vereadores do Partido Socialista Carlos
Miguel Sengo Costa; Carlos Pedro Sousa Gordinho e Ana Cristina Valadas
Grilo.
Dado existir quórum, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal declarou
aberta a reunião.
O Presidente da Assembleia Municipal - «Boa noite a todos. Vamos
começar a reunião retomando o período Antes da Ordem do Dia, que
havíamos interrompido para discutir e deliberar sobre algumas matérias
que era importante para a Câmara Municipal de Faro serem discutidas na
anterior reunião.
Portanto, seguindo a ordem de entrada, dava a palavra ao membro do
grupo municipal do Bloco de Esquerda, Carlos Brito, para fazer a
apresentação da Moção “Pela não transferência em 2019 das competências
previstas na Lei nº 50/2018”»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Pedia autorização para fazer uma
introdução antes de avançar com a Moção, se me permite.
Em relação a esta moção e esta situação que nós, Bloco, trazemos aqui
hoje, queria deixar aqui vários aspetos claros e vou ser rápido. É o
seguinte:

em

relação

à

nossa

moção,

nós

não

somos

contra

a

descentralização de poderes, isso nunca aconteceu e não é o caso, o Bloco
de Esquerda defende a descentralização de poderes e defende que quanto
mais próximo estiver o poder da população local melhor, mais condições
tem a população de poder ver as suas condições de vida melhorar. Como
tal, o Bloco apoia e acompanha, sempre acompanhou, essa situação.
Em relação à regionalização, que eu também ouvi falar na anterior
assembleia, o Bloco defende essa regionalização, como toda a esquerda
também defende, e acho que não há dúvidas.
Em relação à própria moção, eu passaria a ler:
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“Moção
Pela não transferência em 2019 das competências previstas na Lei nº
50/2018
I.

Foi recentemente publicada a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto que

estabelece o quadro de transferências de competências para as autarquias
locais.
II.

De acordo com o artigo 4.º da referida lei, esta transferência de

competências e afetação de recursos será concretizada através de diplomas
setoriais relativos às diversas áreas. Tal transferência, com caráter
universal e definitivo, ocorrerá a partir de 2019 e estará concluída até 1 de
janeiro de 2021, admitindo-se, porém, que as autarquias que não
pretendam a transferência já em 2019 destas competências, comuniquem
esse facto à DGAL, após decisão nesse sentido dos seus órgãos
deliberativos.
III.

Nos termos da Constituição, a descentralização administrativa tem

de visar, entre outros objetivos, o reforço da coesão territorial e social,
devendo traduzir-se numa justa repartição de poderes entre o Estado
central e o Poder local para melhor assegurar políticas públicas que
resolvam os problemas das pessoas e dos territórios, e essa transferência
de competências para as autarquias locais deve ser sempre acompanhada
dos adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros.
IV.

Nunca se poderá aceitar que as autarquias, alegando insuficiência

de meios humanos ou de recursos técnicos, venham a concretizar as novas
competências através da sua concessão a entidades privadas, pondo em
causa o acesso e fruição pelas populações aos serviços e promovendo a
degradação dos mesmos;
V.

Este diploma promove uma total desresponsabilização do Estado em

funções sociais de âmbito universal como a Educação, Saúde e Cultura;
VI.

A transferência de pessoal e equipamentos acompanhado de um

financiamento insuficiente onerará os órgãos dos municípios com um
esforço financeiro significativo, desconhecendo-se ainda os moldes exatos
da transferência de receitas para que as autarquias possam assegurar
estas novas competências;

Ata nº. 08
06/07/2018

VII.

Assembleia Municipal de Faro

5

Apesar da descentralização democrática da administração pública

constituir um dos princípios fundamentais da organização e funcionamento
do Estado (artº 6º nº 1 da CRP), a Lei nº 50/2018 resultou de um acordo
apenas entre o Governo PS e o PSD e a sua aprovação pela Assembleia da
República teve a discordância de todas as outras forças políticas.
VIII.

Conforme o artigo 44.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto, esta lei só

produz efeitos após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito
setorial, contudo tais diplomas setoriais não foram publicados até à
presente data, não permitindo assim aos municípios percecionar de forma
objetiva e rigorosa o sentido, a extensão e o conteúdo da anunciada
descentralização administrativa. E são ainda desconhecidos os montantes
exatos das verbas a transferir para que as autarquias possam assegurar
cabalmente essas novas competências.
IX.

A transferência de competências para as autarquias locais não pode

agravar as desigualdades territoriais e deve ocorrer apenas nas áreas em
que os municípios estejam em melhores condições de assegurar o respetivo
exercício.
Pelo exposto, e também por mera cautela e por não terem sido ainda
publicados os referidos diplomas setoriais, a Assembleia Municipal de Faro,
reunida em 28 de setembro de 2018, nos termos e para os efeitos do artigo
4º, n.º 2 a) da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e do artigo 25.º, n.º 2,
alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
DELIBERA:
1 - Não pretender a transferência de competências para o Município de
Faro, no ano de 2019;
2 - Comunicar tal decisão à Direção-Geral das Autarquias Locais;
3 - Defender que a transferência das competências para as Autarquias
Locais não deve agravar as desigualdades territoriais e deve ocorrer apenas
nas áreas em que os municípios estejam em melhores condições de
assegurar o respetivo exercício e que não será admissível qualquer
desresponsabilização do Estado central nas suas funções sociais de âmbito
universal como a Educação, Saúde e Cultura.
O representante do Bloco de Esquerda”
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Posta à discussão a moção, usaram da palavra:
O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) - «O Partido Socialista, conforme
já teve a oportunidade de dizer relativamente à moção também aqui
apresentada sobre o mesmo tema, apresentada pelo grupo municipal do
PCP, e reproduzindo nesta moção todos os argumentos aduzidos na
discussão dessa outra moção, vai votar contra a moção.
Obrigada.»
O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) - «Esta é a proposta na
sequência de anterior, apresentada em Estoi, e vou ressaltar, portanto, a
questão da regionalização, novamente. Acho fundamental que seja criado
um Governo intermédio, de forma a que haja uma autonomia e uma
independência da política, sobretudo de investimento, que tem que se fazer
nos próximos anos. O Algarve está carente de planeamento. O planeamento
tem de ser pensado ao nível do território regional, tem que se pensar
barlavento, sotavento, litoral e interior. E é nos transportes, é na saúde, é
na educação, é na cultura, é na descentralização, digamos, dentro da
região. Isto vai entroncar nas próximas propostas, penso eu, da manta de
retalhos que se quer criar com a divisão, novamente, das freguesias. É a
antítese da regionalização, na minha perspetiva, portanto, o estado central,
as autarquias e tem que haver um Governo intermédio, uma nova
infraestrutura que faça a interligação entre estes dois grandes poderes que
têm dominado até hoje.
Obrigado.»
O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) - «Relativamente a esta
matéria, é conhecida a posição da CDU e do PCP, aliás na primeira sessão
desta reunião apresentámos uma moção com o objetivo que, no fundo, é o
objetivo da moção que o Bloco está a apresentar, que era também com esta
ideia: portanto, nós não somos contra a que as autarquias tenham mais
competências, como é natural, aliás, temos lutado por isso sempre. Agora,
só competências sem se saber o que daí vem mais, é complicado porque de
facto é uma grande responsabilidade que se assume, e não devemos de
maneira alguma defraudar as populações da esperança que têm de ter uma
vida melhor. Essas competências, não se sabendo aquilo que trazem, havia
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uma forma – que é aquela que está expressa também na moção –
determinada pela Lei 50, que até dia 15 do mês corrente, as autarquias que
assim o entendessem podiam não aceitar as competências para 2019.
Significava isto que dava tempo a aparecer a legislação sectorial que
permitia que as autarquias pudessem analisar, com muito mais à vontade,
qual o pacote de finanças e outros meios que vinham relativamente às
competências. Isso não aconteceu, demos espaço nesse sentido, portanto é
perfeitamente justo que outras forças políticas se preocupem e coloquem
aqui, nesta Assembleia, que é o sítio certo, a questão de não se aceitarem
competências, estas que agora vêm, independentemente de a tal Lei 50
deixar de ter efeito (tinha que ser até ao dia 15), mas ainda é possível, e a
vontade política é que manda e a assembleia decide. Portanto, nós vamos
votar a favor da moção do Bloco.
Obrigado.»
Não havendo mais inscritos, passou-se à votação da Moção apresentada pelo
Bloco de Esquerda ““Pela não transferência em 2019 das competências
previstas na Lei nº 50/2018”
VOTAÇÃO
Votos a favor – 03 (02CDU, 01BE)
Votos contra – 24 (12PS, 08PSD, 02CDS, 01MPT, 01PPM)
Abstenções – 01 (PAN)
Face ao resultado da votação, a moção foi reprovada por maioria.
Passou-se então a moção apresentada pelo grupo municipal da CDU “Moção
pela restauração das freguesias da Sé, de São Pedro, da Conceição e de
Estoi”.
O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «leitura da moção
“Moção
Pela Restauração das Freguesias da Sé, de São Pedro, da Conceição e
de Estoi
Considerandos:
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- A Assembleia da República aprovou no dia 13 de abril de 2012, com os
votos favoráveis do PSD e CDS e os votos contra do PS (menos o deputado
que se absteve), PCP, BE e PEV, a Proposta de Lei n.º 44/XII/1.ª (GOV),
que conduziu à imposição da extinção de centenas de freguesias (1 167
freguesias) e das respetivas assembleias e juntas de freguesia;
- No concelho de Faro, apesar da generalidade dos órgãos autárquicos se
ter manifestado contra a redução do número de freguesias, o Governo do
PSD e CDS impôs-nos a extinção de quatro freguesias – Sé, São Pedro,
Conceição e Estoi – e a criação de duas uniões de freguesias – Sé e São
Pedro por um lado, Conceição e Estoi por outro;
- O concelho de Faro tinha três freguesias do interior (Conceição, Estoi e
Santa Bárbara de Nexe), mais rurais do que urbanas, e três freguesias
litorais (Sé, São Pedro e Montenegro), mais urbanas do que rurais, sendo
que as mais pequenas em área ou população não eram muito pequenas e
as maiores em área ou população não eram muito grandes;
- Mas, à época, era preciso agradar aos interesses estrangeiros acima de
tudo e assim foi destruído o mapa de freguesias harmonioso e equilibrado
que existia no concelho de Faro;
- Em 29 de fevereiro de 2016, já com outro Governo, fruto da nova
composição da Assembleia da República, eleita em 04 de outubro de 2015,
e passados mais de dois anos sobre a implementação do novo mapa de
freguesias, a Assembleia Municipal de Faro, em reunião ordinária realizada
em Santa Bárbara de Nexe, aprovou a moção apresentada pelos eleitos da
CDU, exigindo a restauração das seis freguesias do concelho de Faro, com
28 votos a favor (PCP, PS, PSD, CFC e 1 voto do CDS) e 3 abstenções (BE e
1 voto do CDS);
- Mas só este ano, terceiro ano do Governo minoritário do PS e também do
atual mandato da Assembleia da República, é que as alterações ao mapa
atual das freguesias começaram a ser anunciadas pelo Governo, que
afirmou ir apresentar uma proposta para a reorganização territorial das
freguesias.
Deliberação:
- A Assembleia Municipal de Faro, reunida no dia 2018-09-28, delibera:
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1. Afirmar ao Governo e à Assembleia da República a exigência da criação
célere das condições que permitam a restauração das freguesias da Sé, de
São Pedro, da Conceição e de Estoi;
2. Dar conhecimento desta moção, se aprovada, ao Governo, à Assembleia
da República, às Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho de Faro,
às restantes Câmaras e Assembleias Municipais do Algarve, à AMAL, à
ANMP, à ANAFRE e à Comunicação Social.
Faro, 2018-09-28.
Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Faro.”»
O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Obrigado. Eu queria recordar
nesta situação a figura do Presidente Joaquim Belchior. Eu tenho
percorrido o que ele escreveu, e ele encontrou, entre Estoi e Ossónoba
(Faro), um aqueduto romano. Isso está registado num opúsculo sobre
Ossónoba. Isto é paradigmático daquilo que eu vou defender: há uma
relação umbilical desde uma barragem romana (ou provável barragem
romana) em Estoi, onde hoje se situa a ponte, e esse aqueduto que fazia o
transporte de água até às atuais freguesias da Sé e de São Pedro. Portanto,
as quatro freguesias estão ligadas umbilicalmente por uma infraestrutura
fundamental na época. Recordo que também havia seca. Ia aventar neste
momento a obra fundamental que é falar-se, em termos de planeamento
regional, em mini barragens. Este é um local ideal para se falar sobre isso.
Em Estoi pode-se fazer uma mini barragem para controlar o desaguamento
de águas em caso de dilúvio (há chuvas diluvianas, em certos períodos) e
também pode reter a água para um prolongamento na seca que aí vem.
Tudo indica que o nível freático está a descer drasticamente. E essas
infraestruturas não são só para Faro, acho que são infraestruturas que têm
que ser planeadas a nível regional (cá está a importância do planeamento
regional) e podia ser uma experiência piloto essa mini barragem localizada e
para infiltração de água para o sítio do Vale Formoso.
Obrigado.»
O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Relativamente a esta matéria a
bancada do Partido Socialista vai-se abster. Vamo-nos abster e queremos
explicar o porquê. O Partido Socialista concorda com a desagregação das
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Freguesias de Estoi e da Conceição. Neste momento consideramos que
ainda é extemporâneo discutir a desagregação da Sé e São Pedro. Até
porque os critérios que serão escolhidos pelo Ministério da Administração
Interna ainda não são claros, não são explícitos, e entendemos que, neste
momento, não faz grande sentido estar a deliberar sobre esta situação. Não
obstante, e apresentámos uma moção também nesse sentido, entendemos
que a desagregação entre Conceição e Estoi faz sentido, essencialmente por
motivos históricos. Há uma história que separa estas duas freguesias, não
no sentido de separar em termos de rivalidade mas no sentido de que são
duas freguesias muito distintas em termos históricos e que não faz sentido
estarem

agregadas.

Se

a

moção

fosse

apenas

relativamente

a

Conceição/Estoi, o Partido Socialista votaria a favor.
E vamos também, obviamente, seguir a linha que foi seguida por parte do
grupo da bancada do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da
União de Freguesias de Faro e assim vamo-nos abster.
Obrigado.»
O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) - «Pensamos que a proposta da
CDU é uma proposta de bom senso, vamos votar favoravelmente. A nossa
identidade, quem somos, tem muito a ver com o sítio de onde viemos e onde
estamos ligados umbilicalmente e estes locais devem ser preservados, essa
identidade única, histórica e cultural e também através de uma gestão
política de proximidade, por isso vamos votar a favor.»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) - «O Bloco irá acompanhar a votação
favorável da moção do PCP e gostaria de realçar aqui duas situações que
vieram da parte do Partido Socialista que eu não entendi: não irá votar a
favor, por uma questão de centralização, de as próprias freguesias de Sé e
São Pedro retornarem àquilo que já eram no passado, e também da forma
como é vista a fórmula de aceitarem, sim, Estoi e Conceição. Eu penso que
o motivo não será o motivo histórico, será o motivo da população, e da
população atual que é aquela população que neste momento sente na pele
aquilo que está a acontecer. O que acontece exatamente em Estoi acontece
também dentro da freguesia citadina, da maior freguesia do Concelho, que
por sua vez não estão de acordo em relação àquilo que aconteceu, porque
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existe, de facto, menos qualidade de serviços com esta agregação que foi
tomada à revelia, sem ouvir as pessoas e sem ouvir a população.
Numa situação desta natureza, também gostaria de realçar as situações
dúbias que existem em relação à situação da desagregação das próprias
freguesias, como o PS ali referiu, em relação àquilo que foi a moção do
próprio Bloco, que também há dúvidas e ao fim ao cabo as coisas não são
tão claras assim, mas votaram contra. Como tal penso, que uma coisa pesa
igual e devíamos ter o bom senso de poder ponderar no sentido em que se
as coisas são dúbias a gente não deve levá-las a peito, porque elas de facto
são dúbias. O Bloco vai acompanhar a moção do PCP.»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) - «Nós vamos reservar o essencial
do nosso pensamento sobre esta matéria mais à frente, na discussão de
uma moção também sobre a freguesia de Estoi, e portanto aí traremos
aquilo que pensamos, com maior densidade. Registar apenas dois factos:
em primeiro lugar, de facto a aproximação, de algum modo, daquilo que
que foi exposto pela bancada do Partido Socialista relativamente àquilo que
nós próprios pensamos; e em segundo lugar, também, a crescente
dificuldade que o PCP e Bloco Esquerda têm em que conseguir fazer vingar
as suas posições no seio do acordo do Governo que tem o Partido Socialista
no país.
Muito obrigado.»
Não havendo mais inscrições, foi colocada à votação a moção “Pela
Restauração das Freguesias da Sé de São Pedro da Conceição e Estoi.
VOTAÇÃO
Votos a favor – 05 (03CDU; 01BE; 01PAN)
Votos contra – 12 (08PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM)
Abstenções – 12 (PS)
Face ao resultado obtido na votação a referida moção foi rejeitada.
O Presidente da Assembleia Municipal – «Passamos à sétima moção do
período Antes da Ordem do Dia, é uma moção apresentada pelo Partido
Socialista: “Mais Habitação para Faro”.
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O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – leitura da Moção:
“Moção – Mais Habitação para Faro
O direito de cada pessoa a um nível de vida condigno está consignado na
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), onde se prevê, entre
outros, o direito à habitação.
A Constituição da República Portuguesa (1976), determina, que “Todos têm
direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade
pessoal e a privacidade familiar”.
A bancada do Partido Socialista pretende partilhar com todos os membros
desta Assembleia Municipal a preocupação com os cidadãos que estão em
situação de sem-abrigo no concelho, com aqueles que residem em
condições pouco condignas no próprio parque habitacional da Câmara
Municipal de Faro e ainda a preocupação com todos os jovens que
procuram fixar a sua residência no nosso concelho mas que o logram fazer
por força da especulação imobiliária e dos valores elevados que se praticam
no arrendamento urbano.
Considerando

o

impacto

da

sazonalidade

laboral,

o

aumento

da

especulação imobiliária, do arrendamento privado e a ausência de
habitação social para suprimir as necessidades dos jovens, famílias com
menos rendimentos e pessoas em situação de sem-abrigo, revela-se de
extrema importância o reforço de medidas de intervenção imediata.
A carência habitacional em Faro é, na nossa opinião, o maior problema que
o nosso concelho enfrenta, afastando o tecido populacional do centro
urbano e das suas freguesias rurais, empurrando-as para os concelhos
limítrofes, cujas políticas habitacionais estão mais desenvolvidas e são para
os seus Executivos uma verdadeira prioridade.
Mais ainda, de acordo com o Relatório de Diagnóstico do Levantamento
Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, elaborado pelo
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, foram identificadas em
Portugal, incluindo no distrito de Faro, um universo considerável de
situações de precariedade habitacional.
Foi com base neste levantamento, e atento que está o Governo do Partido
Socialista à premente necessidade de encontrar resposta para o problema

Ata nº. 08
06/07/2018

Assembleia Municipal de Faro

13

da habitação em Portugal, que foi lançada uma Nova Geração de Políticas
de Habitação, conforme a Resolução do Conselho de Ministros n.º 50A/2018, das quais destacamos os programas “1.º Direito – Programa de
Apoio ao Acesso à Habitação” e o “Porta de Entrada – Programa de Apoio ao
Alojamento Urgente”.
Com necessidades de realojamento encontram-se 664 agregados familiares
sinalizados, com pedido de habitação social na Câmara Municipal de Faro.
É competência do Município o desenvolvimento da ação social, assim como,
a responsabilidade de coordenar o grupo de trabalho com os parceiros
sociais no combate à pobreza e à exclusão social.
Sendo evidente a carência de fogos de habitação social para os agregados
familiares mais desprotegidos, porque nos anteriores mandatos não houve
a capacidade, nem a vontade, de promover a resposta habitacional e ainda
mais o cumprimento dos deveres, investimentos diretos em obras e
intervenções manifestamente fundamentais para a qualidade do uso à
contrário das necessidades;
E porque, em particular no último mandato, apesar de deliberações para
reagir em tempo útil e a existência de meios orçamentais para dar resposta
efetiva

às

situações,

considerando

o

aumentar

do

esforço

dos

munícipes/fregueses sem qualquer proposta ou medida na área da
habitação por parte do Executivo desde 2010, apesar dos incentivos
garantidos pelo Governo central para o efeito;
E perante a parca e mínima dotação reservada em sede de revisão
orçamental, pelo Executivo municipal para a área da habitação, inferior a
4%, demonstrando a falta de vontade em encontrar soluções viáveis para
fazer face ao problema da carência habitacional do concelho,
A bancada do Partido Socialista recomenda que:
1) A Assembleia Municipal inste a Câmara Municipal a afetar meios e
recursos para, imediatamente, avançar com o projeto de execução em
falta para lançamento do programa habitacional viável e já previsto para
a estrada da Nossa Senhora da Saúde e na zona do Bom João;
2) A Assembleia Municipal inste a Câmara Municipal a afetar meios e
recursos para, imediatamente, avançar com o projeto de execução em
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falta para o lançamento do programa habitacional viável e já previsto
para Estoi e Braciais;
3) A Assembleia Municipal inste a Câmara Municipal a afetar meios e
recursos para, imediatamente, avançar com o projeto de execução em
falta para o lançamento do programa habitacional viável e já previsto
para o Montenegro;
4) Dar imediato conhecimento do teor da presente moção à Secretária de
Estado da Habitação.”»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) - «Nós trouxemos também a esta
Assembleia Municipal, a esta sessão e a esta reunião, uma posição
relativamente a esta matéria. E entendemos que é desejável que, quando se
pretende de facto conseguir lograr um objetivo e quando as intenções são
de boa-fé, podemos tentar fazê-lo tal como nós o fizemos, trazendo a
posição de forma a que ela possa ser amplamente apoiada. E portanto
seguramente nesta casa não haverá nenhum membro, nem qualquer
membro do Executivo Municipal, que tenha uma ideia contrária à
necessidade de promover a habitação social no concelho. Eu pelo menos
tenho essa noção, ou tenho essa sensação, e faço fé que ela seja verdadeira
e espero que da parte dos colegas das diferentes bancadas também
partilhem desta mesma visão. E portanto, se assim for, como eu julgo que é
mesmo, acho que se se pretender demonstrar ao Executivo Municipal uma
vontade coletiva, por parte dos representantes dos eleitores, e obviamente
por parte dos eleitos interpretando essa vontade, para manifestar esse
desejo e essa necessidade junto do Executivo Municipal, podemos e
devemos fazê-lo, tornando viável a aprovação de um documento sem que o
mesmo contenha elementos de guerrilha político-partidária, que permitam
a todos poderem estar de acordo. Porque, de facto, trazer um documento
com propaganda governamental e ao mesmo tempo considerações pouco
simpáticas ou pouco agradáveis para com o Executivo Municipal, não me
parece que seja a melhor forma de conseguir – num assunto, repito, em que
estamos perfeitamente de acordo – de conseguir que possamos aprovar. E
portanto nós não temos medo de votar contra uma moção apesar de
concordarmos com o essencial da sua intenção, agora não nos verão a
aprovar uma moção que se limita a fazer propaganda ao Governo e a falar
mal do Executivo Municipal, nos seus considerados. E portanto não o
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vamos fazer e vamos votar contra. Se estiverem com vontade de aprovar um
texto consensual, o nosso texto penso que é suficientemente amplo e
suficientemente conciso, mas podemos fazer uma junção de documentos de
modo a manifestarmos uma vontade, se calhar até unânime, da Assembleia
relativamente esta matéria. E portanto a nossa disponibilidade é essa, é de
aprovarmos um texto, se quiserem, que seja passível de ser apoiado por
todos.
Muito obrigado.»
O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «A habitação social acho que
passa sobretudo, nesta altura, pela recuperação do elevado conjunto de
casas degradadas na zona histórica. É urgente atuar, não é só em Faro, é
numa série de localidades.
Eu queria recordar que a freguesia de São Brás de Alportel e a freguesia de
Olhão faziam parte de Faro. E esta é uma fórmula interessante até de
conjugação com as autarquias vizinhas e poderia haver um conglomerado
de interesses para se resolver este degradante estado de habitabilidade
geral nesta zona do Algarve.
Não havendo um Governo regional e havendo um interesse extraordinário
político-partidário, porque está intimamente ligado aos votos, não há
dúvida, eu não vejo como é que se pode construir seiscentos apartamentos,
assim sem mais nem menos, sem uma conjugação entre autarquias, nem
regido por algum planeamento e, sobretudo, uma conjugação com a
Segurança Social. Ou até pelo apoio social universitário que deve existir, de
forma a integrar uma série de estudantes, que cada vez são mais na
procura do seu quarto para passar um período de estudo.
Muito obrigado.»
O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) - «Votar contra uma moção que
pretende habitação social, é uma coisa que me custa, pessoalmente, porque
há uma necessidade de habitação social na nossa cidade. Há uma
necessidade de habitação a custos controlados e é urgente começar a
colmatar essa mesma necessidade.
No entanto, misturar ou a tentar arranjar bodes expiatórios com a falta de
habitação, como o alojamento local – que nos últimos anos tem sido um
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dos motores da economia nacional, tem recuperado dezenas, se não
centenas de casas que estavam devolutas, que fez com que muitas famílias
não perdessem a sua habitação e ainda fez criar bastantes postos de
trabalho e outras empresas que estão à volta do alojamento local - portanto
fazer com que o alojamento local seja um dos fatores de não haver casas
para arrendar, acho falso e vai um pouco de encontro àquilo que o Governo
tem feito em relação ao alojamento local. A população portuguesa, que não
baixa os braços, encontrou uma forma de rendimento e agora este Governo
tenta ao máximo esmifrar toda esta situação, até levar ao limite das
pessoas ou desistirem ou tentarem fazer as coisas de uma outra forma.
Portanto, em relação ao arrendamento tradicional, é verdade que os custos
estão muito mais elevados, mas não podemos querer que os privados sejam
aqueles que vão colmatar a falta de casas a custos controlados ou a falta de
arrendamento social. Os privados investiram o seu dinheiro, capital, o
esforço do seu trabalho e é normal e justo que agora tentem, aqueles que
conseguiram comprar habitações, tirar rendimento dessas mesmas.
Portanto, o que está na moção realmente é importante, haver mais casas
em Faro a custos controlados, e de habitação social; no entanto, a forma
como é redigida, com uma metralhadora calibre 50 apontada ao Executivo,
não me deixa confortável para votar favoravelmente. Por isso, o MPT
também vai votar contra.»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «O Bloco desde já acompanha a
moção no Partido Socialista e irá votar a favor da moção, e gostaria de
deixar aqui bem claro duas coisas. Ninguém tem dúvidas em relação à
situação dos sem-abrigo, a qual é aqui referenciada e o próprio PSD irá
também acompanhar com uma moção aquilo que foi dito da bancada,
relacionada com a moção do Partido Socialista, esquecendo-se que o grande
culpado desta situação foi, de facto, o Governo do PSD, que jogou para a
rua e para fora do país, centenas e milhares de pessoas.
Em relação a esta situação é de facto degradável e é de pouco senso, da
parte do próprio PSD, dizer que não acompanha uma situação desta
natureza e depois dizer, logo a seguir, que tem uma moção e que por sua
vez, com uma piscadela de olho ao Partido Socialista, podem-se juntar a nós
e isto é capaz de servir os dois… É isto que se passa, é isto se vê nesta
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Assembleia, é isto que eu vi, e o que é certo é que não é agradável, de forma
alguma. Hoje já temos muito menos sem-abrigos na rua, e Faro tem de
facto alguns, mas também já foi dito nesta casa que muitos dos que estão
na rua querem permanecer na rua, porque é uma forma de vida que eles
têm, e também já aqui foi discutido. Agora é certo é que a maioria dos semabrigo que caíram no sem-abrigo sem querer, foram empurrados pelo
Governo PSD e ninguém tem dúvidas disso. Obrigado.»
O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Nós relativamente a esta
moção do PS, é um tema que nos aflige. Aflige, não só a situação de
pessoas que estão sem casa, sem-abrigos, mas sobretudo pessoas que não
têm acesso a uma habitação condigna. Nós, inclusivamente nesta
Assembleia Municipal, já tivemos exemplos de pessoas que aqui vieram
com os seus dramas, precisamente porque não tem uma habitação.
Nós, PCP e CDU, fizemos sempre disso a nossa bandeira enquanto tivemos
também um vereador na Câmara Municipal, que inclusivamente na
questão do orçamento conseguiu convergir com outras forças políticas,
para que, segundo a nossa proposta, houvesse um aumento dirigido à
habitação social, e portanto vamos acompanhar esta moção.
Só dizer que, relativamente às deliberações, falta aqui, de facto, o papel
importantíssimo da administração central. Porque as Câmaras Municipais,
por muito boa vontade que tenham, não têm os meios para conseguir
promover e pôr em prática políticas de habitação. Portanto, acho que a
moção devia ser no sentido de instar a Câmara Municipal a exigir da
administração central as verbas necessárias para que estas políticas de
habitação se possam efetivamente concretizar. Muito obrigado.»
O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «A falta de alojamento para
quem vive e trabalha em Faro ou para quem estuda ou quem não tem as
mesmas oportunidades ou capacidades para adquirir um imóvel, são uma
realidade preocupante.
Pegando no objetivo desta moção, e sendo esse o sentido, vamos votar
favoravelmente a proposta do PS. Mas gostaríamos de destacar e lembrar
que cada vez mais se compreende que é um erro colocar todas as pessoas
com dificuldades de habitação, e também muitas vezes de inserção social,
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nos mesmos espaços e aglomerados físicos, que é o que a proposta
pretende, porque têm assim mais dificuldade de integração. Também é o
pretendemos com habitação. A habitação é uma parte importante, mas não
é a única, temos que pensar também na integração. E estes aglomerados,
muitas vezes, são vistos de forma negativa, onde existem problemas sociais
e onde acabamos, mesmo sem querer, por catalogar, hierarquizar e julgar.
Portanto, é evitar este tipo de habitação social e pensar mais em habitação
condigna para todos.»
O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Apenas aqui uma breve
intervenção, relativamente àquela que foi a intervenção do grupo municipal
do PSD. O texto aqui apresentado – e vai também, aliás, ao encontro da
crítica apresentada pelo MPT – é muito simples e é muito fácil de perceber o
porquê. Aquilo que a bancada do PSD diz que é propaganda política, é
realidade política. Porque quem está neste momento a promover essas
políticas é o Partido Socialista! E a verdade disto é que tivemos a Secretária
de Estado da Habitação (e eu vou dizer até porque é fácil para mim dizê-lo)
no dia 30 de novembro de 2017, sentada naquela bancada que ali está, ao
lado do Executivo que também ali está, a dizer quais eram as medidas que
teriam de ser implementadas e que iria pôr em prática. E isto deu-se com o
Partido Socialista, não foi com o Executivo Municipal que temos
atualmente, nem foi com o Executivo que a bancada do PSD apoia. E há
um motivo para estes nomes estarem aqui, Estoi, Braciais, Montenegro,
porque estamos a falar de planos que estão prontos desde 2009, guardados
numa gaveta, à espera que o Executivo lhes dê resposta. E agora
responder-me-ão aquilo que nós estamos fartos de ouvir, que é aquilo que
os munícipes farenses ouvem há exatamente nove anos: “Não há dinheiro!”
Não. Há é prioridades diferentes e, portanto, é preciso assumir. Aquilo que
a bancada do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal pretende é ver
aprovada uma moção em que o Executivo Municipal entende a habitação
como uma prioridade para o Executivo e não como “deixar fazer… vamos
ver quando é que se faz”. E a este propósito, eu faço mais duas pequeninas
considerações em resposta à bancada do PSD. Em 2011, foi a Secretária do
Ambiente, Dulce Pássaro, que deu ao Executivo Municipal que aqui temos o
montante de dois milhões e meio para a Freguesia do Montenegro, para
habitação social. Onde é que está esse dinheiro? Está enterrado num

Ata nº. 08
06/07/2018

Assembleia Municipal de Faro

19

terreno desde 2011. Ainda que o protocolo tenha sido assinado mais tarde,
já com o Governo do PSD, aquilo que estamos a falar foi junho de 2011:
Dulce Pássaro, mais de dois milhões e meio. E aquilo que temos ainda a
acrescentar é que foi já este ano, em 2018, que o Governo do Partido
Socialista fez um protocolo de um milhão e setecentos mil para habitação
social na praia. E o que é que nós vimos a acontecer? Zero!
Portanto, a bancada do Partido Socialista, àquilo que chamam propaganda
eleitoral, nós chamamos um pedido, um instar, para ser feito alguma coisa.
Façam! Não digam que é importante e não apresentem moções só para
apresentar, façam! Cumpram! A bancada do PSD, se está efetivamente
interessada na habitação, então comprometa-se a isso junto do Executivo
que apoia. Muito obrigado.»
O membro da AM, Michel Ribeiro (PSD) – «Relativamente ao que o Bloco
de Esquerda aqui mencionou, eu venho relembrar que quem pôs o país na
ruína foi o Governo do PS, portanto o Governo do PSD só fez tirá-lo. Já
agora, eu pergunto o que é que o Governo neste momento já fez, sem ser
promessas e protocolos, apoiado pelo Bloco de Esquerda, o que é que já fez
neste momento pela habitação?
Eu já agora, também em resposta ao Partido Socialista, deixava uma
pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, de qual era o valor da dívida da
Câmara quando chegou ao Executivo Camarário, quando era vicepresidente e qual é neste momento. Tenho dito, obrigado.»
O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «A minha camarada Tatiana, e
muito bem, já disse muita coisa sobre isto. Mas isto é um tema e uma
matéria que há muita coisa a dizer, porque é um tema que aparece esta
noite aqui como se tivesse “caído do céu por não ter unhas”. Eu faço um
desafio: quantas moções já apareceram nesta Assembleia, sobre os
problemas da habitação em Faro, durante estes mandatos, que vão para
três, do PSD e CDS? Quantas? Quantas vezes este problema já foi aqui
levantado? Quantas? A resposta tem sido zero!
O Sr. Tiago Botelho fala num compromisso ou num entendimento. Vamos
lá ver uma coisa: não é necessário, basta tão só o PSD cumprir a sua
grande promessa eleitoral de há oito anos – não é de há quatro, há oito –
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pela boca do atual Presidente da Câmara, que disse que as barracas iam
acabar em Faro. Fez ponto de honra, foi uma prioridade absoluta do seu
mandato. Nada foi feito. Eu recordo que a última coisa que foi feita de
habitação aqui em Faro, pela Câmara Municipal, foram os cento e quarenta
e quatro fogos da Estrada Senhora da Saúde; foi a aquisição dos terrenos
dos Braciais e foi a aquisição de outros terrenos para fazer habitação. É
que nada foi feito. Ainda por cima basta tão só, repito, cumprir a vossa
promessa eleitoral e o vosso grande compromisso eleitoral que era fazer
alguma coisa na habitação, nada foi feito.
Relativamente àquilo que foi dito na parte final, da questão da banca rôta,
só um partido em desagregação – porque esta questão da desagregação não
é só das freguesias, é que o PSD neste momento também está em
desagregação – só um partido em desagregação é que ainda continua a ter
o mesmo argumento que tinha há quinze anos atrás, porque não
conseguem ter outro tipo de argumento.
Antigamente, erradamente, dizia-se que o PC tinha uma cassete, era
mentira tinha capacidade de raciocínio e pensamento, mas quem tem uma
grande cassete é de facto o PSD, e uma cassete que já está riscada, está tão
riscada que já não tem som. Ainda não se aperceberam que essa cassete já
não tem som junto das pessoas? Arranjem outro argumento, esse já não
tem validade.»
O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Eu só queria tentar dar aqui
um ponto de situação relativamente a algumas questões que ouvi.
Relativamente à questão de ter sido a Secretária de Estado, Dulce Pássaro,
do Governo PS, a fazer a transferência, quero relembrar o seguinte: houve,
de facto, uma intervenção na altura, sobretudo porque houve uma grande
tempestade em 2010 – não me esqueço isso – na Ilha de Faro, e a partir daí
despoletou-se uma questão quase de intervenção de urgência, em que era
preciso realojar, com toda a rapidez e uma urgência muito grande, a
população que estava na Ilha de Faro. Eu não sei se estão recordados desta
questão, mas era importante recordar isso. Porque de facto havia casas que
tinham sido destruídas pelo mar, naquela altura, em 2010.
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Depois não se chegou a concluir essa intervenção urgente, e aquele
desiderato de rapidamente realojar a população que estava na praia não se
chegou a concretizar.
Depois, houve uma mudança de Governo e efetivamente o protocolo que foi
assinado para aquisição de lotes, acabou por ser já com a Ministra
Assunção Cristas, por acaso que esteve aqui.
Efetivamente a transferência de dinheiro concretizou-se no Governo
seguinte, apesar de já ter sido iniciado a intenção política anteriormente.
Depois o que se passou a seguir foi que efetivamente não se conseguiu ter
verbas suficientes para concretizar a construção dos referidos lotes, ou
seja, houve um tempo em que não havia verbas de apoio à construção de
habitação social, naquele modelo. As verbas que efetivamente existiram, ou
pelo menos aquelas que eu me recordo, foram verbas que estavam
associadas ao processo de reabilitação, ou seja, havia verbas afetas a um
misto entre reabilitação dos centros histórico e habitação social. Que aliás,
em certo sentido, tem alguma lógica porque os guetos, de facto, são um
problema que convém combater e se calhar convém pensarmos se estas
questões que estão aqui em cima fazem sentido nos dias de hoje
relativamente ao urbanismo que a gente precisa.
De qualquer forma, também queria acrescentar aqui mais um ponto. Há
uma questão que é: a Estrada da Nossa Senhora da Saúde está dependente
da entrada em vigor de um plano de Pormenor da Lejana, que por acaso dá
volumetria e estes lotes que aqui estão, e que parece-me a mim que ainda
não estão concluídos; e a questão de Estoi e Braciais, efetivamente tem
interesse desenvolver os processos execução, no entanto, há problemas
diria algo graves, de infraestruturação, de linhas de média tensão, enfim,
investimentos que são muito avultados e que efetivamente convém perceber
se haveria apoio por parte do Estado e da Administração Central,
relativamente a esta capacidade de produção de habitação.
Portanto, eu só queria, no fundo, fazer aqui um ponto de situação
relativamente ao passado, porque às vezes nós não temos bem consciência
daquilo que se diz. Muito obrigado.»
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Não havendo mais intervenções, passou-se à votação da Moção “Mais
habitação para Faro”.
VOTAÇÃO
Votos a favor – 17 (12PS;03CDU;01BE;01PAN)
Votos contra – 12 (08PSD;02CDS;01PPM;01MPT)
Abstenções – 00
Face ao resultado obtido na votação a referida Moção foi aprovada por
maioria.
O Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos passar para a
Recomendação apresentada pelo grupo municipal do PAN – Pessoas,
Animais, Natureza, “Mais higiene e dignidade para os sanitários públicos do
Jardim da Alameda e Município”.»
O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Esta recomendação requer
uma intervenção urgente nas casas de banho públicas do Jardim da
Alameda, mais, tomando o Jardim da Alemeda como um exemplo, porque
existem em outras casas de banho públicas necessidades semelhantes.
“RECOMENDAÇÃO
Mais higiene e dignidade para os sanitários públicos do Jardim da Alameda
e município.
Intervenção urgente nas casas de banho públicas do Jardim da Alameda e
outras
O Jardim da Alameda é o Jardim por excelência de Faro, onde famílias
podem usufruir de proximidade com a Natureza dentro do espaço urbano
da cidade. É por isso muito frequentado por grupos de crianças, sejam
escolas, associações ou clubes, e individualmente por todos os farenses e
muitos turistas. É também o local de referência para vários eventos de
âmbito municipal que juntam milhares de pessoas como o “Alameda Beer
Fest”.
A verdade é que as condições das casas de banho públicas deste local de
fruição e lazer, estão num estado difícil de narrar. Por isso juntamos a esta
recomendação algumas fotos recentes tiradas no dia 8 de setembro de
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2018.
O estado lastimável das casas de banho, com portas e vidros partidos, lixo
espalhado e grafitis, torneiras sujas, sem sabonete ou onde secar as mãos,
cheiro nauseabundo e chão molhado com urina e resíduos fecais, além de
envergonhar a Cidade e seus munícipes, coloca em questão a segurança do
local - que se apresenta vandalizado e parcialmente destruído – e torna-se o
cenário ideal para a propagação de bactérias, vírus, fungos e doenças como
a hepatite A, gripes e outras, revelando-se um perigo para a saúde pública
devido à sua falta de limpeza e condições de higiene.
Nesse sentido o PAN – Pessoas – Animais – Natureza, propõe que a
Assembleia Municipal de Faro, na sua Sessão Ordinária de 27 de setembro,
delibere recomendar à Câmara Municipal de Faro que seja efetuada uma
intervenção urgente nestas casas de banho e em todas aquelas no
município que apresentem estados semelhantes para que sejam repostas as
condições de higiene e salubridade, garantindo que são espaços acessíveis
a todas as pessoas - incluindo aqueles com deficiências ou dificuldades
motoras – seguros, limpos e dignos para quem os utiliza.”»
O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Apesar de sabermos que está
em estudo uma intervenção de fundo no Jardim da Alameda já há algum
tempo, e que em breve esperamos que seja efetuada, a verdade é que deve
ser feita uma intervenção menor, no sentido de dar alguma dignidade ao
local. Aquilo tudo que reportou é verdade, às vezes durante alguns eventos
nota-se mesmo tudo aquilo que disse. E já agora, para reforçar um pouco,
outro espaço, como o Jardim Manuel Bívar, também devia ter algum espaço
público que pudesse ser utilizado como uma casa de banho. Existe ainda,
por baixo do coreto, mas é um espaço que já foi ultrapassado no tempo e
realmente tem que ser pensado alguma coisa sem ferir aquele espaço
arquitetónico, deve ser colocado lá um espaço desses, pois cada vez que
estamos a ver um evento no Jardim Manuel Bívar temos que ir a uma casa
de banho de um restaurante ou de uma pastelaria.
Posto isto, vamos votar favoravelmente a recomendação.»
O membro da AM, Manuela Neto (PS) – «O Partido Socialista vai
acompanhar favoravelmente esta moção, é também nossa preocupação o
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estado de degradação dos jardins da cidade, das casas de banho, dos
grafitis que existem por todo o lado. Já aqui falámos várias vezes na
Alameda, já falámos nos espaços públicos e nos jardins, claro que as casas
de banho fazem parte desses espaços públicos e claro que nós só podemos
acompanhar esta moção.
A cara das cidades é a cara dos seus espaços públicos e, de facto, temos
que pugnar para que os espaços públicos sejam espaços aprazíveis onde
haja condições para as pessoas estarem, para os turistas permanecerem,
para os munícipes estarem, crianças, idosos, todos nós. Tenho dito.»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Em relação a isto, o Bloco de
Esquerda vai acompanhar também esta moção, votando favoravelmente.
Gostaria de relembrar aqui, na pessoa do Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia, relativamente àquilo que a Câmara Municipal de Faro não tem
em conta, que são os espaços verdes. E eu digo que não tem em conta por
uma razão muito simples: porque eu vejo quase todos os fins de semana
eventos dentro da cidade, que não deixam de trazer centenas de pessoas à
cidade, que é importante, agora nós temos que pensar muito seriamente em
relação à forma como usamos e aquilo que usamos.
Acompanhando aquilo que o Manuel Mestre disse, ninguém pode ficar
insensível a uma situação como, por exemplo, não só os eventos que se
fazem a nível do Jardim Manuel Bívar, como os eventos que se fizeram há
pouco tempo junto ao Jumbo, em cima daquele espaço verde que ficou
quase totalmente degradado por falta de consciência das pessoas, do que lá
se coloca e onde se coloca, naquele relvado que exige algum cuidado.
Como também esta Câmara e este Executivo deveria pensar seriamente que
com os eventos que ali fazem (porque têm de facto condições para se
fazerem vários eventos), não há uma única casa de banho. E talvez dentro
da própria cidade de Faro, as únicas casas de banho públicas que possam
existir sejam mesmo estas que aparecem nestas fotos, vandalizadas, ou
então que haja alguém ainda com bom senso e com alguma consciência e
que deixe a população poder usar as casas de banho dos cafés, dos
restaurantes e outras. É triste que isto aconteça dentro de uma cidade
como Faro, como capital de distrito, não é digno que aconteça.
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e que por sua vez como foi dito até existam algumas no Jardim Manuel
Bívar, com alguma qualidade e desapareceram sem se saber porquê, nem
como.
Isto para deixar aqui bem claro que, em relação aos espaços verdes e em
relação à forma como os eventos são feitos, há que ponderar a forma como
se faz e aquilo que vamos deixar a seguir. A Câmara certamente terá um
arquiteto paisagista para poder reconhecer e ver a melhor forma para se
fazer os eventos sem se degradar aquilo que está feito. Obrigado.»
O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da União das Freguesias
de Faro Sé/S.Pedro – «Sobre esta proposta de recomendação, a bancada do

PSD

também

vai

acompanhar

favoravelmente

a

votação

desta

recomendação. É algo que é evidente e que também nos preocupa, tanto
mais que o Executivo em breve vai lançar um plano de reabilitação e
requalificação

da

Alameda,

onde

estas

intervenções

também

estão

previstas.
E dizer que realmente o problema do vandalismo assola a nossa cidade,
como assola outras cidades, e esse é um problema que nós temos que saber
viver com ele, temos que tentar lidar com ele, mas também não podemos
culpar o Executivo pelos atos de vandalismo que acontecem na nossa
cidade e que prejudicam efetivamente a qualidade de vida de todos.
Portanto, temos que procurar soluções para combater essa realidade, e só
deixo aqui uma ressalva: é que uma cidade limpa, aprazível não tem muita
gente a limpar, tem é poucos a sujar, e é esta consciência ambiental e
cívica que convém deixar bem vincado. Tenho dito.»
O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Muito brevemente, só para
falar e completar sobre esta proposta, que vamos votar favoravelmente, a
importância do policiamento. Sem um policiamento, vamos continuar a ver
um excelente Parque Ribeirinho constantemente a ser vandalizado. A
última vez que lá fui, e que me chocou, estava a arder uma casa ali
próximo, os bombeiros a quererem atravessar com um camião enorme, por
aquele relvado e aquele empedrado, e teve que dar a volta e também
extintores esgotados, a neve carbónica no chão, quer dizer, isto chega a um
ponto que é inqualificável.
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Eu só vi hoje, felizmente, dois polícias na greve dos professores, há muito
tempo que não os via.»
O Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais inscrições,
passaríamos então à votação da proposta de recomendação do PAN –
Pessoas, Animais, Natureza, “Mais higiene e dignidade para os sanitários
públicos do Jardim da Alameda e município”.
VOTAÇÃO
Votos a favor – 29
Votos contra – 00
Abstenções – 00
Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação foi aprovada
por unanimidade.
O Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos passar então ao nono
ponto do período Antes da Ordem do Dia, é uma moção apresentada pelo
Partido Socialista, “Pela reposição das freguesias de Estoi e da Conceição”.»
O membro da AM, Susana Joaquim (PS) – « “MOÇÃO - Pela reposição das
freguesias de Estoi e da Conceição.
A reorganização administrativa territorial autárquica que determinou, em
2012, a extinção e agregação de mais de mil freguesias em todo o território
nacional, impôs ao concelho de Faro, a agregação da freguesia de Estoi com
Conceição de Faro e de São Pedro com a Sé, contra a vontade dos órgãos
democraticamente eleitos e as suas populações.
Tal situação deu origem a diversos debates na Câmara Municipal de Faro,
Assembleia Municipal e Juntas de Freguesias, no sentido de auscultar as
populações e as forças políticas, promovendo a necessária reflexão sobre as
suas consequências para o concelho de Faro. Destes, resultou clara a
rejeição pela agregação das freguesias do nosso concelho.
Esta decisão de agregação revela, em geral, um profundo desconhecimento
do nosso concelho e em particular destas duas freguesias rurais que tem
características próprias e totalmente opostas, não obstante ora agregadas.
Apenas se pode entender como aceitável esta decisão a régua e esquadro,
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pela deliberação cega e sem conhecimento no terreno da sua realidade e
que ficou conhecida como "pacote Relvas”.
(Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, publicada no Diário da República, 1.ª série
- N.º 105, de 30 de maio. - Aprova o regime jurídico da reorganização
administrativa territorial autárquica - Agregação de freguesias. - Consagra
a obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das
freguesias e regula e incentiva a reorganização administrativa do território
dos municípios. Lei n.º 11 -A/2013, de 28 de janeiro, publicada no Diário
da República, 1.ª série - N.º 19, de 28 de janeiro de 2013).
Conforme prometido aquando da campanha eleitoral que antecedeu as
últimas eleições legislativas, o Governo mostra-se agora disponível para
elaborar um novo mapa de freguesias que vigorará nas eleições autárquicas
de 2021. O PS Faro e os seus eleitos na Assembleia Municipal de Faro,
congratulam-se pela vontade demonstrada pelo Governo, apoiado pela
maioria parlamentar de esquerda, para corrigir a decisão de “régua e
esquadro” que não tomou em consideração e fez “tábua rasa” da nossa
história e da identidade das nossas gentes.
Todos somos farenses e como farenses nos identificamos, mas não
esquecemos a evolução histórica e social, as necessidades locais e de
coesão territorial que são responsáveis pelo nascimento de duas freguesias,
geograficamente

distantes,

com

realidades

distintas

e

que

não

se

identificam como uma só: a freguesia de Estoi e a freguesia da Conceição.
Só pesando todos os considerandos supra tecidos, os eleitos pelo Partido
Socialista na Assembleia de Municipal de Faro, reunidos a 28 de setembro
de 2018, deliberam:
1) Apelar ao Governo, aos Grupos Parlamentares e aos deputados eleitos
pelo Algarve, para, no uso das suas competências, desenvolverem os
atos administrativos e constitucionais que garantam a desagregação da
União de Freguesias de Conceição/Estoi e se reponham a Freguesia da
Conceição e a Freguesia de Estoi;
2) Dar imediato conhecimento do teor desta moção ao Ministro da
Administração Interna, ao Secretário de Estado das Autarquias Locais e
aos deputados eleitos pelo circulo eleitoral do distrito de Faro à
Assembleia da República.”»
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O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, eu pedi a
palavra apenas para fazer uma interpelação à Mesa, não para intervir.
Eu creio que, ou estou enganado, ou este texto é muito diferente daquele
que nos foi distribuído na preparação dos trabalhos, mas peço à Mesa que
me confirme.»
A 1.ª Secretária da AM, Ilda Silva – «Eu posso esclarecer. Foi enviado uma
moção inicialmente, é verdade, com um texto diferente, mas depois foi
enviado um ofício, que foi para todos os membros desta Assembleia
Municipal, a dizer que por lapso tinha sido enviado um texto incorreto e a
seguir o texto correto.»
O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «No seguimento desta
questão que foi colocada pelo deputado Tiago, perguntava: da parte da
bancada do PS há duas moções, uma com o título “Pela reposição das
freguesias de Estoi e da Conceição”, que acabaram de ler, mas também há
outra “Pela reposição da Freguesia de Estoi”. Portanto, é essa que foi
retirada? É que nós recebemos as duas.»
O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu tenho duas moções na
Mesa, do Partido Socialista. Uma moção que entrou na quinta-feira, vinte e
sete de setembro de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta e nove
minutos. E uma segunda moção, cujo rosto diz que vem solicitar a
substituição da moção, entrou na quinta-feira, vinte e sete de setembro de
dois mil e dezoito, às catorze e quarenta e nove minutos, portanto, dez
minutos depois da primeira moção. A mesa tem um pedido do Partido
Socialista em que o texto é substituído. Portanto, se é substituído só há
um. A moção foi distribuída a todos.
Esclarecendo todas as dúvidas, o Partido Socialista apresentou uma moção;
dentro do prazo regimental pediu a substituição do texto dessa mesma
moção e esse texto foi enviado a todos os membros da Assembleia
Municipal.
Portanto, está em discussão, de acordo com o regimento, e estão abertas as
inscrições para discutirmos este ponto.»
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O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada Sr. Presidente.
A posição do PCP relativamente a esta matéria prende-se com a restauração
das quatro freguesias que foram extintas. Portanto, nós continuamos a
querer a freguesia de Sé, de S. Pedro, de Conceição e de Estoi.
O PS, há algum tempo atrás, julgo que fosse favorável a esta questão.
Inclusivamente, nós tivemos a oportunidade de, nas Assembleias de
Freguesia de Conceição/Estoi e nas Assembleias de Freguesia de Sé/S.
Pedro, apresentarmos moções no sentido da restauração de todas as seis
freguesias que existiam no concelho e verifico agora que a posição do PS já
não é a mesma. Julgo que a posição do PSD também não será, até pela
moção que também têm para apresentar. Não gostava de pensar isso, mas
se calhar até por uma questão eleitoralista, porque Sé/S. Pedro tem mais
eleitores e se calhar dá mais jeito que continuem unidas e agregadas. E as
freguesias rurais não têm tanta importância, se temos que separar alguma
coisa separamos aquelas…
O PCP vai acompanhar esta moção do PS, porque de facto queremos a
desagregação da freguesia de Conceição e de Estoi, e essa é também uma
meta que nós temos, mas continuamos a dizer que a separarmos serão as
quatro freguesias, tanto as duas da cidade como as duas no espaço rural.
E também nos temos apercebido que a própria população da cidade
também pretende essa desagregação. Portanto, os munícipes, pessoas que
falam connosco, são favoráveis a que seja restaurada a Junta de Freguesia
da Sé e a Junta de Freguesia de S. Pedro. Muito obrigada.»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, muito obrigado.
Esclarecida que foi a minha dúvida, e eu de facto confesso, não recebi a
segunda comunicação, mas também com sou membro em substituição é
natural que possa não receber todas as comunicações, mas confirmei com
os meus colegas e efetivamente foi recebida pelos outros membros.
Atento o teor deste texto e atento também, no fundo, o bom senso que o PS
revelou em retirar o seu anterior documento, que de facto estava em termos
que não podiam ser aceites por nós e uma vez que nós concordamos com
esta posição, o grupo municipal do PSD irá acompanhar esta moção.»
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O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu sou a favor da união das
freguesias, não à separação. As antigas freguesias, agora é inconveniente
chamar paróquias mas eram baseadas nessas estruturas eclesiásticas, e
penso que esta separação de freguesias é tornar mais divididas as
respetivas áreas territoriais. É contra a coesão da região, é inversamente
proporcional, e torna-a uma manta de retalhos que acentua sobretudo
desigualdades territoriais. Obrigado.»
O

membro

da

AM,

Manuel

Mestre

(MPT)

– «O MPT vai votar

favoravelmente, inclusive temos um membro do MPT que vive na freguesia
de Conceição/Estoi e que me disse que as pessoas também pretendem que
haja essa desagregação, portanto que haja a separação de freguesias. Logo,
o MPT vai votar favoravelmente esta moção. Obrigado.»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «O Bloco de Esquerda irá
acompanhar esta moção, porque é uma bandeira do Bloco de Esquerda, em
relação à desagregação destas freguesias, por uma questão de falta de
acompanhamento desde que as duas freguesias foram agregadas. Tanto a
freguesia de Estoi/Conceição, como Sé e S. Pedro, automaticamente houve
uma falta de acompanhamento que existia antes e que deixou de existir
depois destas desagregações. Como tal, a população está a ser penalizada
por estas situações. Neste espírito e neste acompanhamento, o Bloco de
Esquerda vota favoravelmente em relação a esta situação, não deixando de
fazer aqui um reparo também ao Partido Socialista: que não só esta é de
acompanhar e é de interesse da população, como também Sé e S. Pedro é
de interesse de todos os munícipes. Obrigado»
O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Sendo esta uma moção que dá
continuidade a uma decisão unânime que foi encontrada na Assembleia de
Freguesia Conceição/Estoi, registo com muito agrado o consenso ou
unanimidade

que

se

possa

gerar

aqui

nesta

Assembleia.

Porque,

relativamente a estas questões de freguesias, alturas tem havido em que as
decisões são tomadas por unanimidade nas Assembleias de Freguesia e
depois chegam aqui, os Executivos votam contra.
Mas registo com agrado fundamentalmente uma coisa: é que a moção do
Partido Socialista, que apresentou aqui nesta Assembleia em junho de
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2016, que foi rejeitada pelo PSD relativamente a esta matéria, ainda o
Governo não tinha decidido rever a lei, já o Partido Socialista apresentou
em junho de 2016 uma moção no sentido da desagregação das freguesias, e
o PSD rejeitou essa moção. Registo com agrado que, passados quase dois
anos, tenha vindo ao encontro da posição do Partido Socialista.
Porque isto é assim: contrariamente à lei da junção das freguesias, a
desagregação das freguesias é feita com as pessoas e para as pessoas. E foi
discutido com as pessoas a nível da freguesia, foi discutido com o
Presidente da Junta, e a solução foi encontrada aí, no seio das pessoas,
para alterar a lei. O mal disto tudo é que a lei foi feita esquecendo as
pessoas, e hoje passados estes anos as pessoas veem necessidade de
alterar a lei, porque na prática a lei não funciona, constatou-se que em
muitos casos, mas muitos mesmo, a lei foi mal feita.
Mas há uma coisa aqui que é bom que tenhamos a noção. Eu registo com
muito agrado a posição do PSD relativamente a esta questão, mas registei
há duas semanas com muito desagrado a posição do Sr. Miguel Relvas, que
é o obreiro desta lei, onde ele disse que alterar esta lei é um erro histórico,
isto registo com desagrado.»
O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Eu disse aqui numa reunião,
em que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal não estava, que há
matérias estruturais em que o PSD está disponível para, juntamente com o
PS, votar um conjunto de questões que se colocam hoje ao concelho de
Faro e são essencialmente estruturais. E até vou mais longe, penso que
quando isso acontecer, eventualmente a sua pessoa pode ajudar neste
consenso entre o PSD e o PS. E aqui refiro que não há nenhum “piscar de
olho” – e estou-me a referir ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda - os
senhores é que estão numa coligação, que eu não gosto de chamar
geringonça, mas os senhores apoiam, não apoiam, ontem já vieram dizer
que não estão de acordo com a entrevista que o Primeiro-Ministro fez ontem
ou anteontem, o Partido Comunista Português a mesma coisa, mas o
Partido Comunista Português sempre foi muito mais coerente (desde que eu
os conheço e há muitos anos) com aquilo que dizem e com o que fazem,
contrariamente a vocês que estão a ver se conseguem pôr um pé no
Governo.
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E portanto, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, eu devo dizer-lhe que
nós estamos inteiramente disponíveis para, em questões estruturais, se o
senhor poder ajudar, é fundamental que isso aconteça.
A questão de Estoi começa a ter aqui, esta noite, uma das primeiras
vertentes que eu acabei de referir. Formaliza-se aqui um consenso muito
bom para que uma moção aqui aprovada possa, no futuro, ter algum
sucesso. Porque já se votaram aqui uma série de moções esta noit,e e em
Estoi, que não vão ter sucesso nenhum. Agora esta, com a tranquilidade
que se está a discutir e com a posição que o Sr. deputado Tiago Botelho
apontou, parece que estamos nessa matéria no bom caminho. Estoi
merece, na sua reposição como freguesia, um amplo consenso que se
formaliza, como eu disse, aqui e agora.
No entanto, eu recordo aqui uma questão e não é política, não quero
politizar esta questão: esta questão das freguesias não foi o PSD que
negociou isto com a Troika, eu quero lembrar isso aqui. Quero lembrar que
antes de o Governo Passos Coelho ter tomado posse, havia um outro
Governo que negociou com a Troika esta questão das freguesias e dos
municípios. E foi o Governo de Passos Coelho que afastou a questão das
autarquias apenas relativamente às freguesias e não colocou as Câmaras
neste pacote. Portanto, eu não quero nenhuma polémica sobre esta
questão, estou inteiramente de acordo com o Partido Socialista e da
maneira como apresentaram as questões. E assim, podemos eventualmente
sobre as questões estruturais de Faro que eu já citei aqui –o Aeroporto de
Faro, a Universidade, o caminho de ferro, o oorto comercial, a zona da
Campina e muitas mais coisas – podemos encontrar com o PS, e estamos
disponíveis para encontrar, as soluções adequadas para o concelho. Muito
obrigado.»
O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nós estamos aqui e, de quando em vez, ouvimos serem proferidas algumas
afirmações que me incomodam, que mexem comigo, especialmente quando
se vem aqui dizer que não é política, dizer que estas agregações “foi o
Sócrates que fez isto. Não foi o Governo do Passos Coelho, foi o Governo
anterior”... Eu quero apenas deixar aqui muito claro que aquilo que foi
negociado foi uma redução de freguesias. A forma como a redução de
freguesias foi elaborada, ficou conhecido, eu volto a frisar, como o “Pacote
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Relvas”, foi feito a régua e esquadro, sem olhar a qualquer tipo de história.
Portanto, ainda que tenha ficado negociado, ou apalavrado, uma redução
de freguesias, não significa que essa redução de freguesias tenha ficado
aquilo que é hoje. A redução de freguesias que operou por exemplo na zona
metropolitana de Lisboa – com enorme sucesso, aliás, se entenda – não foi
o que aconteceu no Algarve, não foi o que aconteceu no Alentejo, não foi o
que aconteceu por este país todo. E isso, lamentamos, mas o Partido
Socialista, esta bancada, não pode deixar passar em claro o ouvir dizer que
foi o Governo anterior ao Passos Coelho, por não corresponder à verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, muito obrigado.
O bom senso que eu comecei por referir no início da minha intervenção na
discussão deste tema… enfim, gorou-se. Porque eu vinha preparado para
intervir relativamente ao texto anterior, o texto anterior foi retirado e
substituído por um, de facto, com bom senso, mas uma vez que se faz apelo
ao que se fez, eu vou ter que repor as coisas nos seus devidos termos.
Porque há um provérbio latino que diz: verbum volat, scriptum manet e
portanto nada como trazer o que está escrito. E o que está escrito, em 17 de
maio

de

2011,

num

documento

que

se

chama

“Memorando

de

entendimento sobre as condicionalidades de política económica”, assinado
pelo Governo Português em 2011 (maio), portanto antes das eleições em
que Passos Coelho se tornou Primeiro-Ministro, diz assim, no seu ponto
3.44: “Reorganizar a estrutura da Administração Local – Existem atualmente
trezentos e oito municípios e quatro mil duzentas e cinquenta e nove
freguesias. Até julho de 2012, o Governo desenvolverá um plano de
consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número destas
entidades.” Repito: municípios e freguesias.
E portanto, se o Governo seguinte conseguiu negociar com a Troika que
apenas se reduziam freguesias e não municípios, acho que já foi um ganho.
Estamos de acordo que o mapa foi mal desenhado, com certeza, e por isso
nós estamos a favor. Isto não vai alterar o nosso sentido de voto, o texto
que está apresentado nós acompanhamo-lo, e esperamos que de facto o
bom senso continue a imperar. Muito Obrigado.»
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O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Eu sou muito rápido nesta
matéria, porque normalmente gosto de responder àquilo que costumam
dizer quando eu intervenho. Portanto, eu aprecio a maneira jovem, frontal,
ativa, combativa, como a Sr.ª Deputada do PS intervém nestas matérias, a
verdade é que os factos falam por si e portanto não lhe vou dar resposta
nenhuma, vou-lhe apenas referir que aquilo que o meu companheiro Tiago
acabou de referir é a verdade dos factos sobre esta matéria.
Deixemos em paz, porque já lá vão quatro anos, já chega, o homem está a
dar aulas, deixem-no em paz; os outros também estão, deixem-nos em paz,
eles já se foram embora há três anos!
Agora, há uma coisa que eu de vez em quando digo aqui, e digo muito em
segredo e muito baixinho, que é: muita atenção a estas questões das
eleições, porque em Faro quando já se cantava vitória aí nalguns setores,
até numa Junta de Freguesia por trinta e sete votos se ganhou! Portanto,
não digo mais nada.»
O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Caros amigos, acho que nada das
nossas intervenções vai destruir o consenso que aqui se conseguiu gerar.
De qualquer das maneiras, andar na política também requer que se tenha
uma memória e é preciso recordar que, nessa noite, quando foi assinado o
memorando de assistência financeira, uma intervenção do Sr. Eduardo
Catroga disse textualmente o seguinte: foi graças a mim e ao PSD que
conseguimos um memorando com coisas muito positivas, conseguimos
melhorar muito o memorando. Portanto, não chutem a responsabilidade
para cima do Partido Socialista, porque os senhores através do Catroga
estiveram a negociar o memorando.
Outra

situação,

independentemente

da

lei,

independentemente

do

memorando de assistência financeira, independentemente de tudo, eu
quero aqui recordar que aquilo que foi feito relativamente à junção das
freguesias fez o António Costa como Presidente de Lisboa. E sabem uma
coisa? Foi um sucesso, não sofreu contestação de ninguém. E a vossa lei foi
desastre.
É também preciso ter memória, para argumentar com a questão do
memorando da Troika é preciso saber que a OCDE disse (e atenção foi a
OCDE, não sou eu) que o Governo do PSD e CDS cortaram o dobro nas
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despesas da saúde daquilo que tinha negociado com a Troika. Isto não vos
interessa dizer. Muito obrigado.»
O Presidente da Assembleia Municipal – «A Mesa não regista mais
nenhuma

inscrição

e

portanto

damos

por

terminado

o

debate

e

colocávamos a moção apresentada pelo Partido Socialista “Pela reposição
das freguesias de Estoi e da Conceição” à votação.»
VOTAÇÃO
Votos a favor – 28 (12PS; 08PSD; 02CDS; 01MPT; 03CDU; 01BE; 01PAN)
Abstenções – 00
Votos contra – 01 (PPM)
Face ao resultado obtido na votação a referida Moção foi aprovada por
maioria.
O Presidente da Assembleia Municipal – «Passamos ao décimo ponto do
período Antes da Ordem do Dia. Moção apresentada pelo grupo municipal
do PSD “Pelo direito constitucional à habitação.”»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Moção “Pelo direito
constitucional à habitação.
Considerando:
A. Que foi pedido o agendamento de uma moção por parte dos eleitos da
CDU nesta Assembleia Municipal com igual motivo ao que aqui se
expressa;
B. A identificação, em geral, dos eleitos do Partido Social Democrata com os
objetivos nominais das intenções expressas na referida moção;
C. Que para alcançar tais objetivos e para recolher o apoio, que julgamos
unânime de tais objetivos nominais, é desejável uma redação que não
exclua, antes possa unir, os vários grupos municipais em torno de
objetivos inquestionavelmente meritórios;
D. Que o direito à habitação determina um eixo fundamental e um papel
nuclear para a qualidade de vida e bem-estar da população, sendo que
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uma parte significativa da população de Portugal e também do Concelho
de Faro não tem conseguido atingir esse natural direito;
E. Que a habitação constitui um direito inalienável consagrado no ponto 1
do artigo 65º da Constituição da República Portuguesa;
F. Que é função do Estado, Administração Central em articulação com as
Autarquias Locais, programar e executar uma política de habitação que
enquadre a construção de habitação de caráter social, no âmbito de um
regime de renda apoiada;
G. Que

é

função

das

Autarquias

Locais

desenvolver

políticas

que

contribuam para a resolução dos problemas habitacionais, exigindo do
poder central o cumprimento das suas obrigações;
H. Que Faro, como cidade universitária, não dá total resposta em termos
habitacionais aos alunos que ingressam na Universidade do Algarve,
Face à importância e urgência da situação da habitação no Concelho, a
Assembleia Municipal de Faro, reunida no dia 28 de setembro de 2018,
delibera que:
1. A Câmara Municipal de Faro exija do Estado e da sua Administração
Central

uma

política

de

promoção

pública

de

habitação,

com

intervenção ao nível dos solos e edificabilidade, reabilitação urbana e
arrendamento para programas de renda apoiada ou condicionada.
2. A Câmara Municipal de Faro procure estratégias que promovam o
efetivo acesso de todos os munícipes ao direito constitucional de
“habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e
que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”.
3. Dar conhecimento desta moção a todos os Órgão do Poder Local do
Concelho, à Assembleia da República, ao Governo e à Comunicação
Social.”
Esta é a nossa posição, coerente com o que afirmamos no debate desta
matéria. Muito obrigado.»
O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Obrigado, Sr. Presidente.
Eu não vou aqui nesta noite (e queria submeter-me um pouco ao silêncio)
transformar esta Assembleia Municipal numa guerra de moções.
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O PSD apresenta esta moção, mas isto não tem nexo nenhum! Vocês
querem imputar a responsabilidade ao Governo central por esta travessia
do deserto nos últimos nove, dez anos, que a cidade de Faro passou com
falta de habitação social. Vocês não podem aqui lavar as mãos como
Pilatos.
O Governo já transferiu para habitação, em 2011, dois milhões de euros.
Pergunto: qual é o valor nos Governos do PSD, na última década,
transferido para o município de Faro para apoiar a habitação?
Ponto dois – vocês gastaram um milhão e setecentos mil euros, destes dois
milhões, para comprar um terreno a privados no Montenegro, é a verdade
dos factos.
A atual Secretária da Estado da Habitação esteve em Faro, assinou um
protocolo com a Câmara de Faro, partindo de vários pressupostos que
competia à Câmara Municipal de Faro e transferia, depois desses
pressupostos estarem completos, um milhão e setecentos mil euros.
Sr. Deputado, retire esta moção que isto só lhe fica mal. Tenho dito.»
O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Relativamente a esta moção
que o PSD está a apresentar, que no fundo é um texto da CDU – é disto que
se trata – e como já foi dito pela minha camarada Catarina na primeira
sessão da reunião da Assembleia, a pretensa moção do PSD sobre
habitação, que afinal não é do PSD, é um texto sonegado da moção que a
CDU apresentou na anterior reunião. Parece-nos no mínimo uma
brincadeira de mau gosto.
Ora, em nosso entender, brincar com a vida dos portugueses e neste caso
concreto dos farenses, porque esta atitude de apresentar uma moção de
outra força política só podia ser prática de um Partido que, enquanto
Governo, não só brincou, como maltratou Portugal e os portugueses e que
presentemente procura fazer esquecer esses factos, usando práticas de
diversão, tentando que o povo esqueça todos esses atos que levaram
Portugal quase ao fundo.
Como é óbvio, não cedemos a este puro ato de ausência de seriedade
política e até de chantagem. E aquilo que, de facto, melhor faria o PSD era
retirar a moção. Seria o mínimo, num ato de alguma consideração também
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pela Assembleia Municipal, que é o primeiro órgão hierárquico no edifício
do Poder Local democrático do concelho de Faro. Assim como alguma
demonstração que o combate político deve ser sério e não deve ser usado
com as armas que, neste caso concreto, o PSD usou.
Se o objetivo desta condenável posição política era a de obrigar os eleitos da
CDU a aprovar uma moção proposta pelo PSD, já que votámos contra a
maioria das que aqui têm trazido no âmbito dos serviços públicos, não o
fazemos – neste caso concreto em relação a estas no âmbito de serviço
público – não o fazemos pelo conteúdo que as moções trazem, mas sim pelo
efeito

que

pretendem

produzir

de

alijar

as

tais

responsabilidades

relativamente ao que provocaram, e que ainda existe naturalmente.
Neste caso, e em relação a essa moção que os senhores votaram contra,
afinal de contas um texto sonegado da CDU, apresentam-no como moção
vossa; votaram contra quando a apresentamos, reparem, onde é que está a
coerência?
Mas relativamente a este caso concreto, nós vamos abster-nos, não
votamos a favor, porque o texto foi por vós indevidamente usado e abusado,
mas naturalmente não votamos contra um texto da nossa autoria, mesmo
nestas circunstâncias. Tenho dito.»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Esta é uma situação que já aqui foi
referida e eu não quero repetir aquilo que os colegas aqui disseram, mas há
uma realidade: isto é uma demonstração do esgotamento daquilo que é o
próprio PSD. O próprio PSD esgota-se em si quando apesenta uma coisa
desta natureza, porque ao fim e ao cabo isto é uma réplica daquilo que aqui
foi referido pelo PCP. Como tal, o Bloco de Esquerda não poderá
acompanhar esta moção, votando contra.
Quero aqui também dizer que aquilo que foi dito pelo próprio Partido
Socialista, e eu como na altura era membro da Assembleia de Freguesia do
Montenegro acompanhei a situação dos gastos, que até hoje estamos à
espera da sua resolução, do terreno que foi adquirido por esta Câmara, em
Montenegro, quando ao lado desse mesmo terreno havia um terreno que
estava à venda (e continua a estar, penso eu) por muito menos dinheiro,
qual seria a razão por que a Câmara de Faro gastou um milhão e seiscentos
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ou setecentos mil euros, quando teria o mesmo terreno ao lado, para as
mesmas funções, e não o adquiriu muito mais barato.
Além disso, gostaria também de deixar aqui e não podia passar em claro
que o Bloco de Esquerda não está, nem aqui nem no Governo, para discutir
posições assentes no próprio Governo. O Bloco de Esquerda não se oferece,
o Bloco de Esquerda não faz aquilo que o próprio Presidente do PSD tem
vindo a fazer, nas últimas semanas e nos últimos meses, que é oferecer-se.
Que é aquilo que inclusive os senhores a nível de PSD – e é aquilo que tem
vindo o próprio Bloco, toda esta bancada e todo este público aqui hoje, e
não só, a detetar e a ver – é a oferecerem-se, porque não têm outra
alternativa, e a ficarem magoados com aquilo que é a geringonça, que não
me incomoda, meu amigo. A geringonça é aquela coisa que não cai e vai até
ao fim e não vai cair certamente. Mas tem vindo a fazer aquilo que o próprio
PSD, nos últimos oito anos, nunca foi capaz de fazer e a população em
geral tem vindo a beneficiar. Isso está à vista.
Agora, o que é certo é que nós não nos oferecemos, nós só iremos por
mérito próprio e por propostas nossas, próprias, em defesa da população
portuguesa. Obrigado.»
O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Hoje e na reunião anterior
foram apresentadas várias moções relativas à habitação, quer do PCP, do
PS e agora também do PSD. E como o PS disse que não queria que isto se
transformasse numa guerra de moções, estou de acordo, e preferindo olhar
para uma preocupação que é de todos e que estas moções signifiquem uma
melhoria e uma ação na área da habitação, e também numa perspetiva de
consenso, iremos votar favoravelmente a proposta.»
O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Um bocadinho ao encontro
daquilo que me foi dito na última reunião de Assembleia e por só ter vindo
parar aqui este ano, a esta digníssima casa, vou colocar aqui outro ponto
de vista desta moção. Se eu tivesse uma pessoa que estivesse, geralmente,
95% das vezes, uma opinião contrária à minha, mas que por uma vez ou
duas usasse um texto escrito por mim para fazer valer uma opinião, eu iame sentir honrado. Porque uma pessoa que geralmente joga no campo
diferente, usar as minhas palavras para fazer valer um ponto de vista, na
minha modesta opinião e sem querer ferir a honra de ninguém, pelo
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contrário, congratular o PCP por esta moção, seria um ponto de honra para
mim que isto tivesse acontecido.
De qualquer maneira, é uma preocupação que todos já colocámos aqui, que
é fundamental para a nossa cidade haver habitação social, o MPT vai votar
favoravelmente.»
O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Duas ou três considerações. A
primeira, dirigida ao membro desta Assembleia Municipal Manuel Mestre:
eu também gostava de ter a inspiração do António Lobo Antunes, mas
infelizmente não a tenho e não uso as palavras de António Lobo Antunes
para escrever um livro, nem tão pouco as faço passar por minhas, por
muito que admire o António Lobo Antunes. E quem diz o António Lobo
Antunes poderá também dizer um José Saramago. Simplesmente não o
faço, até porque a lei não mo permite fazer.
A segunda consideração, de facto, perdoar-me-á, com o respeito que tenho
à bancada do PSD, acho de um enorme mau gosto aquilo que aconteceu
hoje aqui. Ainda que fosse intenção do PSD chegar a um consenso
relativamente a uma matéria, que já percebemos que preocupa também o
PSD, foi um enorme mau gosto. Pessoalmente, ainda que a minha bancada
optasse por se abster, eu teria, por princípio, de votar contra. Eu nunca
poderia abster-me numa situação de alguém, ou de uma bancada, usurpar
a palavra de outra para fazer valer a sua posição.
Por outro lado, gostaria só de dizer uma coisa. Perdoem-me a forma como
falo, porque não quero ofender, há aqui também uma certa incoerência. A
vereação do Partido Socialista apresentou, em reunião de Câmara, há
relativamente pouco tempo, e quando digo relativamente direi talvez pouco
menos de um mês, uma proposta ao Executivo, de apoio ao arrendamento;
de pôr em prática, na cidade de Faro, um apoio ao arrendamento. O
Executivo chumbou! E portanto quando leio, por parte da bancada que
apoia o Executivo municipal, as palavras de um pedido de apoio ao
arrendamento, não posso deixar de sentir estupefação. Tenho dito.»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «A vantagem de eventualmente
termos discutido, se tivéssemos podido discutir, em conjunto o mesmo
tema, apesar da ordem de entrada das moções ser diferente, teria permitido
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algo semelhante àquilo que o Partido Socialista fez quando alterou a sua
posição relativamente à moção de Estoi. Ou seja: consensualizarmos um
texto que seja aceitável, nos seus termos e sobretudo nos seus
considerandos, que é onde normalmente se deixam ficar as pequenas tricas
que inviabilizam depois a tomada de posição em conjunto, e termos
chegado de facto a uma consensualização sobre aquilo que era importante,
tal como eu já referi ainda há pouco a propósito da anterior moção que
discutimos. E isso teria acontecido aqui e nós provavelmente teríamos
retirado a moção. Porque provavelmente não fui bem entendido e não fomos
bem entendidos. Mas, meus senhores, não se admirem: textos utilizados,
de bancadas diferentes, para serem adaptados e apresentados, acontece a
toda a hora, na Assembleia da República e em outras Assembleias
Municipais. O processo de chegar a uma redação final de um documento
tem episódios desta natureza e portanto só quem tenha falta de experiência
ou ande desatento é que não o sabe.
E portanto a intenção foi essa. A nossa intenção de início nunca foi a de
levar a votação até ao fim. A nossa intenção era, obviamente, a de promover
a consensualização de um texto que fosse aceite por todos.
Agora é assim: não me venham dizer que a moção do PSD empurra para o
Governo central; a moção da CDU empurra o mesmo e os senhores votaram
a favor.
Com o mesmo entusiasmo com que se manifestou aqui ainda há pouco, o
ponto um da deliberação é exatamente igual ao da CDU. E o Sr. deputado
Carlos Alberto, com a sua vontade de ser tão impulsivo e tão vivo no
debate, a nossa moção diz o mesmo que diz a da CDU, no ponto um.
De facto, sim, estamos a instar o Governo central a ajudar-nos, a ajudar o
Executivo municipal de Faro, a encontrar solução para habitação em Faro.
De facto, se estamos de boa-fé… eu não iria dizer aquilo que o membro
Manuel Mestre disse porque me ficaria mal, mas de facto aquilo que
pensámos foi exatamente aquilo que o membro Manuel Mestre disse. Nós
revimo-nos num texto, por uma vez estávamos com vontade e com
convicção para podermos chegar a um texto comum. Portanto foi essa a
nossa intenção, não foi outra. Muito obrigado.»
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O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Só dizer o seguinte: que
estranha forma de fazer consenso. Eu acho que o senhor inaugurou uma
nova época nesta Assembleia, da safadeza política de fazer consenso nas
costas das outras forças políticas.
Eu penso que isto não é consenso, coisa nenhuma. Mas qual consenso? Os
consensos lá, no seu Partido, é assim que se formam? De maneira
nenhuma. Portanto, isto não tem onde se lhe pegue.
Além disso, que consenso é que os senhores pretendem fazer quando votam
contra a nossa moção? Não se está a perceber que consenso é esse.»
O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Só para lembrar que na
sessão de Estoi não aceitámos o conselho do Sr. Presidente desta
Assembleia, que era a existência de moções praticamente idênticas, ou
muito semelhantes e assim tivéssemos poupado toda esta figura perante o
público. Obrigado.»
O membro a AM, Carlos Vargas (PS) – «Só há aqui uma situação: é que
estar a votar moções por consenso, ou por unanimidade, e a seguir
apresentar uma moção, sobre a mesma matéria, que quebre esse consenso
e unanimidade, não faz sentido absolutamente nenhum.
E já agora, na moção a seguir vamos já ver isto que eu estou a dizer. É que
na moção a seguir os senhores põem em causa a unanimidade da moção
que já foi aprovada. Isso é uma questão tática para retirar força à votação
anterior? Será? É que não faz sentido nenhum. Eu ando há tantos anos
nisto e é a primeira vez que estou a ver uma coisa destas. Quer dizer, por
um lado votam a favor de um texto e a seguir apresentam um texto que
entra em contradição com esse texto.»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Sr. Presidente, eu não queria
intervir, mas leva-me a intervir dado estas últimas intervenções, para dizer
duas coisas. E dizer duas coisas, em relação tanto à bancada do Partido
Socialista, como à bancada do Partido Comunista Português. Além de a
moção que o Partido Comunista está aqui a ver ser copiada pela bancada
do PSD, e por sua vez entender que isto é ilegal, e não tem razão de existir
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nem razão de ser, tanto o Partido Socialista como o próprio PCP absteremse, não votarem contra, não percebo porquê. Obrigado.»
O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Só gostava de dizer que eu até
votaria a favor da moção do PSD se tivesse as devidas citações, as diretas e
indiretas. E as citações diretas, em documentos técnicos, realmente não
podem ultrapassar algumas linhas.
Concordo e subscrevo com o que foi dito aqui pelo Partido Comunista. Se
eu tivesse feito uma moção ou uma proposta e que visse transcrito tudo
aquilo que é meu, aquilo que eu disse, aquilo que eu pensei, aquilo que eu
refleti, por uma outra pessoa, eu não iria gostar. Isto hoje em dia chama-se
plágio, eu não estou aqui a querer dizer que isto poderá a vir a acontecer no
futuro. Eu acho que temos que pensar e refletir sobre estas questões, para
não melindrar, precisamente, bancadas e direitos de autor de pessoas que
tiveram o trabalho a refletir sobre questões. E isto servirá com certeza para
o futuro e provavelmente não voltará a acontecer. Aconteceu, foi um erro,
na minha opinião, mas há que refletir sobre estas questões, porque as
pessoas saem daqui melindradas e isto realmente eu também nunca vi
acontecer. Se fosse numa instituição académica, isto dava direito a zero,
aqui não sei. Obrigado.»
O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Ainda relativamente a esta
questão e à questão colocada pela bancada do BE: nós anunciámos que
nos abstínhamos, por uma razão muito simples. Primeiro, porque o texto é
nosso e não entramos em contradição com esta situação.
Segundo, também para que quem teve esta atitude política, pode ter outras,
e as outras são de levar para a comunicação social um comunicado
qualquer a dizer que o PCP votou contra uma moção contra a habitação.
Porque dali podemos esperar tudo e mais alguma coisa.»
O Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos pôr então à votação a
moção – “Pelo direito constitucional à habitação”, apresentada pelo grupo
municipal do PSD.»
VOTAÇÃO
Votos a favor – 12 (08PSD; 02CDS;01MPT;01PAN)
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Votos contra – 13 (12PS; 01BE)
Abstenções – 4 (03CDU; 01PPM)
Face ao resultado obtido na votação a referida Moção foi reprovada.
O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu, sobre este ponto, não quero
ferir suscetibilidades de ninguém. Não vou pôr em causa as boas intenções
de ninguém mas não é comum, de facto, haver partidos a pegarem nos
textos que já foram apresentados, para a mesma reunião, por um outro
partido e apresentá-los também.
Portanto, creio que vale a pena pensarmos todos sobre aquilo que sucedeu,
o que é que todos dissemos, o que é que todos achamos, o que é que todos
sentimos e depois, no futuro ,pensarmos se vale a pena ou não. É só isso
que eu quero dizer sobre esta matéria, porque é bom construir consensos,
mas também é bom, quando nós temos posições de outro partido que já
foram apresentadas com as quais concordamos, se concordamos votamos a
favor. E quando não concordamos totalmente, apresentamos propostas de
alteração, coisa que já foi feita aqui também, noutras circunstâncias: se
alterar este ponto, nós votamos a favor, se não alterarem não podemos
acompanhar.
E há uma outra questão que nós também deveríamos discutir, depois em
conjunto, que tem a ver com a publicação das deliberações da Assembleia
Municipal. E se essa publicação deve ser na íntegra da proposta toda, onde
muitas das vezes, como todos reconhecemos, é onde está a matéria de
diferenciação e que nos leva a opor uns aos outros, ou se a publicação da
deliberações devem ser factuais, isto é, aquilo que é deliberativo, as
conclusões que estão no final das propostas, como aliás as deliberações da
Câmara que vêm à Assembleia, aquilo que é publicitado é o ponto que é o
título que é agendado.
Eu coloco esta questão, porque há muitas Assembleias Municipais onde
aquilo que é publicitado pelas deliberações das Assembleias é exatamente a
parte deliberativa, a parte da conclusão, para que não se afaste o sentido
de voto das pessoas, do debate. Isto é, podemos ter os debates
argumentativos e contra-argumentativos que tivermos, mas podemos estar
de acordo na parte deliberativa. Por exemplo, em relação àquilo que
aconteceu aqui, com Estoi, nós podíamos ter argumentos diferentes de
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várias bancadas, mas concluirmos todos, como aliás acho que foi isso que
aconteceu, à exceção de um grupo municipal, da separação das freguesias.
E aquilo que era a deliberação da Assembleia Municipal é a separação das
freguesias.
É um exercício que eu acho que a Assembleia Municipal, no âmbito das
reuniões dos líderes dos grupos municipais, deveria ponderar.
Vamos ao décimo primeiro ponto do período de Antes da Ordem do Dia. É
uma moção também do grupo municipal do PSD com o título “Estoi
Freguesia”.»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, o PSD retira
esta moção.»
O membro da AM, Sérgio Martins – Presidente da Junta de Freguesia de
Santa Bárbara de Nexe (CDU) - «Muito obrigado, Sr. Presidente, vou ser

breve. Não fazia intenção de começar com esta questão, mas tenho estado a
ouvir aqui esta noite a expressão “Srs. Deputados” e eu gostava de
questionar o Sr. Presidente da Assembleia, até porque me parece que o
único Deputado que está aqui presente é o próprio Sr. Presidente da
Assembleia Municipal de Faro, que é Deputado na Assembleia da
República, e os únicos deputados que eu conheço em Portugal são os da
Assembleia da República e os da Assembleia Legislativa da Madeira e dos
Açores, acho que todos nós aqui somos Membros e acho que esse
paralelismo de andarmos aqui a chamar-nos uns aos outros Deputados,
quando não somos Deputados, acho que era uma coisa que devíamos
tentar corrigir.
O ponto que eu queria aqui introduzir era o seguinte: com o grande
incêndio

de

Monchique,

recentemente,

voltou-se

a

falar

muito

na

desertificação populacional. Em Faro, falou-se de desertificação do interior,
mas eu questiono quem se preocupa com o interior de Faro? Faro tem
interior, Santa Bárbara de Nexe e Estoi, territórios de baixa densidade que
estão ameaçados também pela desertificação humana e não se pode ignorar
que

temos

em

Faro

um

território

urbano,

cidade

e

Montenegro,

infraestruturado, repleto de serviços públicos e privados. E também não se
pode ignorar que temos em Faro um território periférico e de baixa

Ata nº. 08
06/07/2018

Assembleia Municipal de Faro

46

densidade, Santa Bárbara de Nexe e Estoi, carente de infraestruturas e
serviços desportivos, culturais, de lazer e habitacionais.
Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal se a
Câmara Municipal de Faro está consciente destes problemas e se
contaremos com um investimento prioritário da Câmara para resolver esses
problemas e para contrariar a desertificação que ameaça este território
interior de Faro?
Já agora, uma outra nota que eu não tinha pensado hoje referir, mas nós
falámos aqui na desagregação de freguesias e eu gostava de perguntar se
têm consciência de que, desagregando Estoi da Conceição de Faro – e ainda
bem se o conseguirmos, assim seja – se têm consciência do desequilíbrio
que vai haver entre as freguesias, entre uma superfreguesia Sé/S. Pedro,
gigante, uma mini-Câmara, e depois uma freguesia intermédia que será o
Montenegro, e depois três freguesias rurais, pequenas, com poucos
habitantes, que serão Conceição, Estoi e Stª. Bárbara de Nexe?
Obrigado.»
O membro da AM, Catarina Marques (CDU) - «Sr. Presidente, a minha
intervenção tem a ver com um pedido de autorização para poder ler uma
declaração política, que eramos para ter lido na reunião de Estoi, muito
breve.
Passo a ler uma declaração política da CDU: “No passado dia 22 de
setembro de 2018, alguns eleitos locais da CDU acompanharam uma
delegação do PCP, com a presença do deputado da Assembleia da
República eleito pelo Algarve, Paulo Sá, aos núcleos do Farol e dos
Hangares. Esta visita surgiu a convite do movimento “Não às demolições”
que continua incansável no processo de defesa das habitações nestes dois
núcleos

das

ilhas

barreira

da

Ria

Formosa.

O

PCP

continua

inequivocamente ao lado das populações das ilhas barreira da Ria Formosa
na sua luta contra as demolições, pela requalificação de todos os núcleos
habitacionais, pela defesa e preservação dos valores naturais e pela
valorização das atividades produtivas na Ria Formosa.
O Governo do PS insiste no objetivo de expulsão das comunidades locais
das ilhas barreira da Ria Formosa, estando previstas para o dia 7 de
novembro mais 22 demolições.
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A renaturalização das ilhas barreira não passa de um pretexto para
entregar uma das mais valiosas parcelas da orla costeira nacional à avidez
dos grandes grupos económicos, sacrificando os direitos das populações, os
seus hábitos e meios de subsistência e a própria conservação da natureza a
esse objetivo.
Para além disso, a demolição de mais habitações nos núcleos do Farol e dos
Hangares poderá fragilizar ainda mais o cordão dunar, expondo as
habitações que se encontram em segunda linha numa situação de risco
desnecessário.
Como o PCP tem vindo a reiterar, é imprescindível o reconhecimento do
valor social, económico e cultural dos núcleos urbanos do sistema das Ilhas
barreira da Ria Formosa e que se traduza esse reconhecimento no Plano de
Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real de Santo António.
É imprescindível que se proceda à requalificação dos núcleos urbanos e dos
espaços balneares das ilhas barreira da Ria Formosa, melhorando as
condições de vida das comunidades residentes nestas ilhas barreira e
garantindo o direito de fruição desses espaços por parte das populações
locais e dos turistas que visitam a região.
É imprescindível que se proceda à requalificação do sistema lagunar da Ria
Formosa, nomeadamente através do reforço dos meios financeiros e
humanos

dos

organismos

públicos

responsáveis

pela

proteção

e

conservação da Ria Formosa, assim como dos organismos de Estado
responsáveis pela monitorização laboratorial da qualidade da água da Ria
Formosa.
É imprescindível que se apoiem as atividades económicas desenvolvidas na
Ria Formosa e implemente uma política de promoção de fileiras produtivas
em torno das pescas e da produção e apanha de moluscos bivalves que
potencie a criação de emprego, o desenvolvimento da indústria, o respeito
pelo meio ambiente e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e
das populações.
É pois neste sentido que iremos apresentar – já apresentámos, entretanto –
na Assembleia da República um projeto de resolução que exige a suspensão
imediata das demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa e o seu
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reconhecimento como núcleos urbanos enquadrando as principais questões
atrás mencionadas.
Os eleitos da CDU.
Muito obrigado.»
O membro da AM, Carlos Brito (BE) - «Gostaria de reportar ao Executivo
da Câmara Municipal três ou quatro situações que aqui já foram
referenciadas e que por sua vez há meses continuam e mantêm-se nas
mesmas circunstâncias. Uma delas tem a ver com as obras que foram feitas
na entrada principal da cidade, na zona norte, que tem a ver com as águas
paradas nas Pontes de Marchil, onde houve uma intervenção da parte da
Câmara, quando fez a requalificação daquela estrada. Já foi aqui trazida
várias vezes aquela situação, uma situação de mosquitos, uma situação de
contaminação, uma situação que vai ao encontro do mal-estar de todas
aquelas pessoas que ali residem ou daquelas pessoas que ali têm de
apanhar o autocarro, seja para Faro seja para sair de Faro. Gostaria de
saber o que é que a Câmara pensa fazer sobre esta situação, que não é uma
situação de agora, é uma situação que tem muitos meses.
Uma outra situação que eu gostava de deixar aqui o alerta à Câmara
Municipal é: o que é que a Câmara Municipal de Faro está a pensar fazer,
ou já fez, em relação aos moradores na Rua António Aleixo (no fim da Rua
António Aleixo, quando se desce o Montenegro, a caminho da passagem de
nível) que moram junto à Ribeira de Marchil, que vandalizaram todas
aquelas árvores e todos aqueles arbustos, aqueles loendros que ali
estavam, queimaram-nos e as árvores cortaram-nas, pura e simplesmente.
As casas afetas àquele passeio, depois daquelas casas estarem concluídas
aquelas árvores foram totalmente vandalizadas, ou seja foram cortadas pela
copa. O que é que a Câmara fez ou pensará fazer perante estas situações de
vandalismo à natureza, porque isto é o vandalismo a natureza e não se
pode admitir.
Outra coisa que eu gostava também de perguntar e reportar ao Sr.
Presidente da Câmara é relacionada com os espaços verdes dentro da
cidade. Eu não me posso reportar à rua, por não ter em mente o nome, mas
reporto-me

à

clínica

Gago

Leiria:

em

frente

há

um

parque

de

estacionamento e há ali uma zona verde, aquela zona verde tem um relvado
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que está quase da altura destas secretárias. É pena que os espaços dentro
da cidade e zonas de lazer se encontrem nestas circunstâncias, não só
estas como as outras que referi há pouco e como outras que, de facto,
parece que estão ao abandono, parece que a Câmara não tem condições
financeiras para poder fazer face a estas coisas, que às vezes é uma
questão de vontade e não é uma questão financeira, para poder repor e
para dar aos cidadãos farenses outra qualidade de vida e outro respeito
pela natureza. Obrigado.»
O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) - «É para colocar uma questão ao
Executivo, e pegando também um pouco na parte das árvores, que o Bloco
de Esquerda agora apresentou, e em particular sobre o estacionamento ao
lado do aeroporto (aquele antes da ponte para a praia de Faro), tenho uma
dúvida relacionada com a manutenção daquele espaço, visto que as árvores
estão aparentemente a morrer. De quem é a responsabilidade de
manutenção daquele espaço; se já notaram que realmente as árvores não
estão em condições e que não está a ser feita a rega adequada para que elas
possam sobreviver.
Outro assunto tem a ver com o dia 23 de setembro, que marcou de forma
definitiva e também histórica uma viragem na forma como o país e os
municípios abordam o problema dos animais errantes, com o fim dos
abates nos canis municipais, apostando a partir de agora em ações
preventivas como a esterilização.
Coloco mais algumas questões, aproveitando este momento; compreendo
que possam não ter as respostas já, mas desde que foi aprovada nesta
Assembleia a recomendação da candidatura aos apoios financeiros da
DGAV para a esterilização de animais, se sabe qual é a verba que já foi
usada e quantos animais foram esterilizados em Faro?
Também qual o ponto da situação relativamente à construção do novo
centro de recolha oficial animal e se a Câmara Municipal de Faro também
se candidatou aos fundos previstos para o efeito? E se estão previstas
verbas de apoio, tanto para associações como para cidadãos com
dificuldades em esterilizar os seus animais – já se sabe que o resultado
disso hoje é haver mais animais – e também para pessoas que identifiquem
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e tomem conta de colónias, que podem ajudar neste processo de
esterilização e controlo populacional de forma ética. Obrigado.»
O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) - «São três questões rápidas. A
época balnear está a acabar, apesar de termos um excelente tempo e água
a 24 graus de temperatura (melhor do que em julho), gostava de saber,
depois de todas as catástrofes que houve durante o inverno passado, e
como o concelho de Faro não quer voltar a ser notícia por razões negativas,
quais as medidas que eventualmente vão ser tomadas na praia de Faro,
para tentar de alguma forma precaver um bocadinho o inverno que aí vem?
Se é intenção ter nadador-salvador, como vai acontecer em alguns sítios, o
ano todo, visto que existe bastante atividade náutica na praia de Faro?
E o pontão do Centro Náutico quando é que realmente vai começar a ser
construído, visto que é fundamental para o desenvolvimento da atividade
náutica naquela zona?
Por último, tem havido muita controvérsia em relação à ponte, a Câmara
Municipal de Faro tem sido pressionada de uma forma brutal com aquela
ponte e, ainda por cima agora, segundo consta, parece que ainda exigem
mais verbas, pela parte do Governo, para a ponte ser efetuada. Portanto, só
dar aqui um ponto de situação para ficarmos esclarecidos. Obrigado.»
O Membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) - «Ia aventar a hipótese de
construção de um depósito de filtragem de captação de águas pluviais
poluídas por toda a espécie de detritos: óleos derramados pelo tráfego
automóvel ao longo do ano; dezenas de milhares de beatas e outros
desperdícios, como os de plástico… Esta experiência piloto pode ser feita
através de um tanque de decantação com cerca de um hectare, penso eu,
que pode também absorver as águas pluviais de tempestades diluvianas
locais e das áreas urbanas da baixa da cidade, evitando as inundações dos
espaços comerciais. Obrigado.»
O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) - «São duas questões, muito breves.
Uma delas, se o Sr. Presidente podia fazer o ponto da situação sobre o
crematório.
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A segunda questão é para saudar a abertura das piscinas, que abriram
ontem e que já estão ao serviço dos farenses.»
O Presidente da Assembleia Municipal - «Dava a palavra ao Sr. Presidente
da Câmara, se quiser tomar da palavra para responder às questões que
foram colocadas. Atrevendo-me eu a dizer só duas coisas, porque também
fui interpelado.
Uma, eu faço um esforço de tratar sempre todos por membros, acho que é
isso que está no regimento da Assembleia Municipal. Os eleitos são
membros da Assembleia Municipal.
A segunda, se o Sr. Presidente da Câmara não ficar zangado, eu também
tinha uma sugestão para fazer. O Presidente da Junta de Santa Bárbara
falou aqui dos incêndios; nós vamos ter um grande evento este mês, que é a
Feira de Santa Iria. Havia tradição de os produtores de Monchique, da
castanha nomeadamente, virem a Faro vender castanha. Não sei se era
possível a Câmara Municipal, falando com o seu colega de Monchique,
oferecer um espaço para que produtores de Monchique pudessem vir à
Feira de Santa Iria, este ano, vender mel e vender outros produtos, sem
pagar.
(vozes: está tudo queimado.)
Não está tudo queimado. Se já houve um ano em que arderam 42.000
hectares e este ano arderam 21 não está tudo queimado, nem nesse ano
ardeu tudo, e eu acho que pode ser possível haver aqui um stand para que
essas pessoas pudessem vir à Feira de Santa Iria vender os seus produtos
sem lhes cobrar nada, não sei se é possível logisticamente, fica a sugestão
feita.
Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara.»
O Presidente da Câmara Municipal - «Obrigado, Sr. Presidente, boa noite
a todos.
Relativamente às notas que fui tomando:
Relativamente ao que disse o presidente Sérgio Martins, relativamente ao
interior e à zona de baixa densidade, concordo, é preciso fazer mais
investimentos que não sejam só na zona urbana, mas é preciso que sejam
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investimentos sustentáveis. Fazer grandes investimentos, em primeiro lugar
neste momento não há fundos para isso, mas fazer grandes investimentos
para depois ter uma utilização residual, isso foi feito na década de 90 e
2000, até com Fundos, mas hoje é preciso de alguma forma pensar nisso.
Mas concordo com a questão de que é preciso continuar a investir não só
nas zonas de grande população, mas também de baixa densidade.
Relativamente à questão que o membro Carlos Brito referiu, das águas, é
algo em que estamos a trabalhar, com a APA, com o delegado de saúde.
Aquela obra que foi feita não parece que tenha sido feita nas melhores
condições e criou ali um entrave, muitas vezes, para que a água escoe como
devia ser normal e natural.
Relativamente à questão das árvores, confesso que não sei aquilo a que se
está a referir, passarei lá neste fim de semana para ver realmente essa
situação. Mas a questão do vandalismo é algo que nos preocupa e cada vez
mais, não só naquilo que está a dizer, mas relativamente à sujidade que
muitas vezes aparece, à má utilização dos contentores de resíduos, aos
grafitis, é algo que é preocupante cada vez mais. E não é que isso me dê
alguma satisfação, antes pelo contrário, infelizmente nem sequer é só no
Concelho de Faro, ainda na semana passada, em Coimbra, discutia
exatamente estas questões com os meus colegas.
Relativamente aos espaços verdes, aquilo que refere é verdade, terminou
agora o contrato, estamos a fazer agora novos contratos e vemo-nos com
uma grande dificuldade em arranjar mão de obra para trabalhar, em
particular nestas áreas, mas não só, noutras também.
A questão que o Paulo Baptista levantou, do parque de estacionamento fora
da praia e das árvores secas, isso acontece desde o início do verão. O
parque, como sabem foi feito pela Polis, continua responsabilidade da Polis
e há ali um problema que temos que resolver juntamente com a Polis.
Relativamente à esterilização dos animais, estamos a trabalhar nisso com
as associações. Estamos agora a acionar a questão do cheque-animal que
já foi aprovado na reunião de Câmara. O [?] estamos neste momento em
fase final de aprovação do projeto, aguardamos o parecer da direção-geral
de veterinária para dar essa questão da elaboração do projeto como
finalizada. Não fizemos candidatura porque a candidatura implicava
execução este ano, o que não é possível. Vamos ver se conseguimos lançar
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o concurso para a seguir executar, e se voltar a haver candidatura, nessa
altura então, se for caso disso, poderá ser possível.
Relativamente ao que o Manuel Mestre referiu, dos nadadores todo o ano,
isso não está previsto, fizemos o concurso apenas para a época balnear.
O pontão do Centro Náutico está o contrato já assinado; está neste
momento em produção e logo que seja produzido será instalado.
Relativamente à ponte da praia de Faro, foi lançado um concurso pela Polis,
como estava previsto (aliás, o ano passado, ou este ano já, veio aqui um
protocolo para podermos fazer isso); o preço base do concurso era dois
milhões e meio e ficou deserto. E portanto a análise que se faz neste
momento é que vamos tentar, até ao fim do ano, lançar novo concurso por
um preço base na ordem dos três milhões e meio. Os preços aumentaram e
portanto percebemos que por dois milhões e meio não há concorrentes.
Relativamente

à

questão

do

crematório,

infelizmente

(esta

semana

perguntei sobre isso), continuamos sem resposta relativamente a essa
questão. Como sabem, em 2012 foi assinado um contrato para a
construção do crematório; a empresa que assinou esse contrato não o quis
fazer, negociou connosco, aceitámos – isso veio aqui à Assembleia
Municipal – aceitámos uma rescisão amigável, fomos indemnizados, salvo
erro em 309.000 euros, por essa decisão.
Lançámos novo concurso, salvo erro, em 2014, veio aqui também. O
concurso foi lançado – se a memória não me falha e perdoem-me aqui
alguma imprecisão – houve 4 candidatos e fez-se o que se tinha a fazer.
Quando chegou à adjudicação, o candidato que ficou em segundo lugar
meteu uma ação em tribunal impugnando o concurso. Portanto, estamos à
espera, desde 2014, que o tribunal… e já houve duas decisões, uma a
mandar abaixo o concurso, depois outra a mandar adjudicar. Está neste
momento novamente em recurso e portanto continuamos à espera que haja
uma decisão do tribunal relativamente à questão do crematório, o que nos
deixa aqui de mãos atadas porque, como se costuma dizer, é preferível uma
má decisão a uma não decisão, e aqui é exatamente isso, quer dizer, se
fosse para lançar o concurso abaixo lançava-se o concurso e fazia-se outro,
corrigia-se o que se tivesse a corrigir; se fosse para adjudicar, adjudicava-se
e fazia-se outro. Não é nada disso que tem acontecido e portanto
continuamos à espera que o tribunal decida sobre o que fazer relativamente

Ata nº. 08
06/07/2018

Assembleia Municipal de Faro

54

a essa matéria, e continuam os munícipes prejudicados relativamente a
isso.
Relativamente à questão dos produtores de Monchique, irei ver. Neste
momento as coisas estão muito adiantadas, mas pode ser que haja alguma
possibilidade relativamente a isso e acho que a ideia é interessante.
Obrigado.»
O Presidente da Assembleia Municipal – «Este ponto está encerrado. Nós
vamos entrar na ordem de trabalhos, alterada por decisão unânime da
Assembleia Municipal. Vou seguir a numeração inicial que todos temos,
porque é mais simples.»
Ponto nº 06
Apreciação,

discussão

e

votação

da

proposta

apresentada

pelo

Executivo municipal referente à Proposta n.º 121/2018/CM – Plano de
Mobilidade e Transportes do Concelho de Faro (PMT).
O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado, senhor Presidente.
Esta é a proposta 121, visa de alguma forma finalizar e fechar este
instrumento, que não é um instrumento de gestão territorial, é um
instrumento de trabalho, de estratégia, que foi feito ao longo dos últimos
quatro anos, salvo erro, com estudos, participação.
Houve uma primeira fase de caracterização e diagnóstico, depois a proposta
do plano, e esta é a terceira fase que é, depois de tudo isso, a versão final
deste que é um plano estratégico para o município. O que se pretende é
finalizar o trabalho e a aprovação do referido plano. Obrigado.»
O membro da AM, Carlos Alberto (PS) - «Obrigado, senhor presidente. Nós
não podemos menosprezar, negar o valor que este plano de mobilidade tem
para o Algarve. Este é um plano que pode marcar uma década. É um plano
estruturante, que está ligado com a revisão do PDM. Nós temos aqui a
consciência que a Assembleia Municipal tem responsabilidade política na
decisão que vai tomar hoje. E eu fazia aqui um desafio. Até é capaz de
haver aqui alguns membros da Assembleia Municipal que tenham lido um
documento com 286 páginas, mais outro documento com 526 páginas.
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Com esta agravante: nós recebemos, depois, uma informação do envio, por
parte da secretária da vereadora, um link onde nós podíamos ter acesso a
este plano de mobilidade. Link esse a que só tínhamos acesso no prazo de 6
dias ou 5 dias, a partir daí ninguém mais tinha acesso a este plano de
mobilidade. Isto condiciona, de facto, aqui todas estas decisões –
independentemente da leitura, que é um documento técnico. Já esteve em
discussão pública, isto já vem desde 2014, e passou por várias fases.
Era de bom tom, pelo menos, que todos os membros da Assembleia
Municipal assumissem alguma responsabilidade na decisão que vão tomar
aqui, esta noite, se houvesse o cuidado de a equipa que elaborou este plano
viesse aqui, numa assembleia extraordinária, fazer uma apresentação, não
com uma grande profundidade, mas das grandes áreas do plano de
mobilidade. Era de bom tom, ficava bem e todos nós votávamos em
consciência em relação ao plano de mobilidade, porque isto vai marcar, não
digo marcar um mandato, vai marcar uma década em relação ao futuro
para Faro. Era de bom tom que isso tivesse acontecido, mas tal não
aconteceu.
Segunda questão: nos considerandos que o seu Presidente apresenta, fala
aqui também que foi pedido um parecer ao IMT - Instituto de Mobilidade e
Transportes, através do ofício nº 2.473, sem resposta por parte desta
entidade. A pergunta que eu faço é se esta entidade respondeu ou deu
algum parecer, ou não deu, em relação ao plano que nós estamos aqui a
discutir esta noite. Para mim esta pergunta é importante, assim como foi a
primeira em relação à apresentação deste plano por parte da equipa. Era de
bom tom, ficava bem, porque estou convencido que 90%, ou mais, dos Srs.
membros da Assembleia Municipal não tiveram acesso a este plano. E nós
temos aqui uma responsabilidade política naquilo que vamos votar.
Eu acompanhei algumas partes nesta discussão, mas também não li.
Porque é que não li? Porque eu quando fui ver já não tive acesso, deixei
passar o tempo, fui ao link e já não consegui ter acesso ao documento.
Assim como ninguém teve acesso ao documento, passado aquele prazo.
Mas a pergunta que eu faço aqui é: o Instituto de Mobilidade e Transportes,
que é uma entidade com alguma responsabilidade no parecer que dá a
estes planos, ao nível nacional, gostava de saber se o Sr. Presidente foi
informado ou não sobre o parecer do IMT.»
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O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) - «Acompanhamos esta
preocupação e esta proposta do Partido Socialista, por aquilo que já foi dito
e também por uma outra razão que se coloca que é precisamente esta
questão do volume de páginas que nós temos para discutir. Considerando
até que a fase terceira da versão final do plano, Volume 1 e 2, datam de
dezembro de 2017 e que de dezembro 2017 a setembro de 2018 vão nove
meses, nós, neste espaço de tempo, não tivemos condição alguma de chegar
ao plano. Informação disponível no dia 19/09 de 2018: se considerarmos,
fazendo algumas contas por alto, 9 dias a 90 páginas por dia, era quase
impossível poder-se chegar a algum lado. Portanto, a fase 3 Volume 1, pela
contagem que fizemos, são 526 páginas; a fase 3 volume 2, 286 áginas, 812
páginas. Naturalmente, num documento com a importância que já foi aqui
dito, mesmo que a gente não consigo ler todas as páginas, uma parte
substancial destas páginas e do seu conteúdo devem ser do nosso
conhecimento, e temos que fazer esse esforço para conseguir, portanto
penso que se deviam criar as condições para que esta discussão fosse mais
aprofundada, consoante a responsabilidade que temos e a importância do
documento.»
O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) - «Mais um assunto que é
importante para o planeamento regional. Eu tenho pensado muito nesta
questão e já falei aqui nesta casa sobre a questão do metropolitano ligeiro
de superfície.
O Plano de Mobilidade também tem mobilidade, quer dizer nós não vamos,
penso eu, ficar estancados por um documento. Acho que vem aí 2020 e
depois vai de 25 até 27, que é a capital da Cultura (a candidatura aponta
para essa altura) e acho que é importante entre as grandes áreas urbanas
haver um instrumento de ligação. Instrumento esse que tem dado alguns
prejuízos, mas começa a inverter essa marcha, em vários locais, em Almada
e no Porto.
O metropolitano ligeiro de superfície pode ser um instrumento alternativo
de deslocação entre Faro e Olhão. Podia ser uma experiência piloto com
possibilidade de ser um êxito, e naturalmente o ramal de ligação ao
aeroporto, que já foi aventado pela CCDR, há um estudo de ligação já
apresentado nesse sentido. E naturalmente também Loulé–Faro. O
metropolitano de superfície não precisa de um carreiro próprio, pode
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utilizar a própria via se for alargada, portanto não é também um
instrumento muito inacessível em termos económicos. Vai é revolucionar
muitos interesses, isso vai. Obrigado.»
O membro da AM, Teresa Correia (PSD) - «Eu queria só fazer aqui alguns
comentários: o plano de mobilidade e transportes nasceu, efetivamente,
com uma ambição de criar uma visão para o município que pudesse depois
influenciar o PDM também. Essa visão tinha que ser uma visão abrangente,
que englobasse todos os modos de transporte, a mobilidade no seu caráter
geral, e tivesse uma filosofia subjacente de futuro do nosso Município. De
facto, tornou-se um trabalho grande, pesado e efetivamente tem vantagens,
ou seja, apesar de todas as polémicas que se possam gerar considero que é
positivo, o saldo é positivo em se discutir um plano de mobilidade e
transportes. Até porque, pelo menos no anterior mandato, houve duas
participações públicas e portanto tentou-se mostrar e fazer alguma
discussão aberta, na altura.
O que eu posso dizer é que efetivamente existem questões que não ficaram
completamente resolvidas, ou seja, efetivamente o traçado do corredor
ferroviário podia ter sido um bocadinho mais desenvolvido, do ponto de
vista daquilo que a equipa técnica, no fundo que deu suporte ao Executivo,
podia ter, digamos assim, acolhido algumas sugestões da participação
pública. O que eu agora estou a ver nesta versão é que, como há algum
grau de incerteza relativamente àquilo que seria o corredor ferroviário a
norte, houve um alargamento do traço, ou seja o traço, nas incertezas… em
termos técnicos, quando há incerteza aumenta um bocadinho o corredor,
no sentido do alargamento desse corredor. Ou seja, com as participações
públicas, de facto a equipa técnica – eu digo equipa técnica porque eu sei
que eles é que têm estes conhecimentos – fazem um alargamento desse
traço, abrangendo mais área até do que efetivamente foi o inicial.
Portanto, o que eu penso que deverá ser feito para efeitos de PDM, é que
esse efeito de alargamento do traço do corredor, no fundo essas reservas de
terreno para corredor ferroviário, deverão ser afinadas justamente no
sentido

oposto.

Deverão
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sempre complicadas depois para poder vir a desenvolver projetos naqueles
terrenos, para os proprietários. Portanto, na verdade em vez de haver um
aumento na expressão do traço do corredor ferroviário, deveria ter havido,
ou poderá ainda haver no PDM… eu penso que este estudo quando for
transposto para o PDM tem que se ter muito cuidado e portanto eu chamo
a atenção para esse aspeto, que é, quando for para transpor para o PDM o
corredor ferroviário terá de ser estudado um bocadinho mais em pormenor
para afunilar, tornar mais expressivo, essas reservas de terreno para esse
efeito.
De resto, o que eu queria também comentar é que este plano tem realmente
imensos pontos; eu consegui lê-los todos porque, enfim, já os tinha lido
antes e agora até consegui perceber as diferenças, portanto por acaso até
foram melhoradas, o plano foi melhorado, tem por exemplo questões que
são de grande pertinência, como por exemplo a tipificação dos perfis de
arruamentos a intervir; a priorização dos eixos pedonais, que deveriam ser
talvez os primeiros a ser intervencionado para efeitos de fluxos pedonais; a
implementação de algumas plataformas informáticas para informação aos
utentes; a localização de um terminal de maior dimensão, que na verdade
também não anula o primeiro, portanto também há aqui uma certa
dificuldade de entendimento do plano porque não anula a estação atual. E
portanto existem uma série de questões que me parece que são vantajosas
e que foram importantes terem sido discutidas e ficarem escritas, porque
nem que seja para memória futura, haverá aqui uma visão e há um
caminho que poderemos seguir caso entendamos que este conceito de
mobilidade é o acertado para o nosso concelho. Obrigado.»
O Presidente da Câmara Municipal - «Só três notas.
Relativamente à questão das páginas, pois, é um documento que levou
quatro anos a fazer e, sobre isso, não posso dizer nada.
A questão do link: isso não é um link, utiliza-se esse sistema para mandar
mail para um link. Não é um link que esteja em qualquer lado, é um link
que fica ativo durante x tempo e que permite descarregar o ficheiro, não fica
na net. Em todo o caso, sempre que deixem passar o prazo (regra geral há
situações de seis ou sete dias, até de trinta, depende dos programas que
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nós utilizamos), é uma questão de voltar a pedir e faz-se de novo, com novo
prazo.
Relativamente à questão da participação, como a Arq. Teresa Correia
acabou de referir, este foi talvez o documento com maior participação – vou
dizer uma pequena barbaridade – se calhar ao longo dos últimos 40 anos
na história, e teve mais de 1000 participantes na elaboração disto. E não foi
por nós, foi porque este é um tema com grande atualidade, é um tema que
que suscitou muita curiosidade e as pessoas aderiram a isso. Portanto,
estou a dizer isto, não é para tirar louros dessa participação, mas é porque
efetivamente isso aconteceu. E fizemos várias sessões com a equipa, com os
vereadores da Câmara, no mandato anterior e inclusivamente com os
membros da Assembleia. Recordo, salvo erro, em janeiro deste ano que
houve aqui, mesmo nesta sala, uma sessão de esclarecimento sobre o
Plano, onde estiveram os vereadores e foi convidado o presidente da
Assembleia e os líderes e os membros da Assembleia. Isto já em 2018.
Portanto, houve aqui alguma participação. Mas o que eu volto a referir é
que, sempre que haja dúvidas, é uma questão de solicitar esclarecimentos e
daremos.
Relativamente à questão do IMT, este não é, como digo, um documento
oficial, em termos de instrumento territorial. Nós mandamos para o IMT, o
eventual parecer não é vinculativo sobre aquilo que eventualmente possa
dizer sobre isso. Não tivemos resposta e a informação que tenho é que nos
planos que foram feitos o IMT nunca respondeu, não sei se isto será em
absoluto verdade, mas nós não tivemos resposta do IMT relativamente ao
enviar o plano e ao pedido de parecer relativamente à questão.
A questão da largura do corredor ferroviário, isso está a ser trabalhado com
mais pormenor na revisão do PDM. Obrigado.»
O membro da AM, Carlos Alberto (PS) - «Sr. Presidente, eu aconselhava a
retirar este ponto esta noite.
Sr. Presidente, o senhor não pode dizer que o parecer do IMT vale o que
vale e depois acaba por dizer que não o recebeu, segundo entendi. Eu tenho
informações que o senhor recebeu o parecer do IMT, tinha obrigação de
enviar o parecer para todos os membros da Assembleia Municipal e nós
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ficávamos esclarecidos. Eu nem vou comentar; eu tive acesso ao parecer do
IMT e recuso-me aqui, esta noite, a discutir esse parecer.
E eu volto ao início: este é um documento importantíssimo, é um
documento que tem alguma dignidade, que foi bastante discutido, é
importante para a elaboração do PDM, porque vai definir todos os
parâmetros em relação ao nosso concelho. A própria membro da
Assembleia Municipal já levantou aqui algumas questões, quase que
alterava este plano de mobilidade. Era de bom sentido nós marcamos uma
Assembleia Municipal para ouvir a equipa técnica, que estou convencido
que eles vêm de boa vontade e numa hora ou duas horas fazem aqui uma
introdução da importância deste plano de mobilidade para o concelho. E
em segundo lugar, o Sr. Presidente enviava o parecer do IMT. Isto, porque
era de muito mau tom que este documento fosse chumbado aqui, esta
noite.
Agora, o Sr. Presidente não pode dizer que não responderam porque eles já
responderam. Mas eu esqueço essa parte, porque quem está interessado
somos nós, os farenses. Os partidos políticos aqui representados têm todo o
interesse em tomar conhecimento deste plano, por parte da equipa técnica,
que faz um esclarecimento claro, objetivo e muito direto, em relação aos
pontos mais importantes deste plano. Isto era de bom tom, é uma situação
responsável por parte de todas as forças políticas ouvir e depois votar.
Tenho dito.»
O Presidente da Câmara Municipal - «Senhor membro da Assembleia
Municipal, Carlos Alberto, a própria proposta está assinada por mim diz
que não há parecer. E não fui eu que escrevi mas assumo a
responsabilidade, se houver, e eu pedia que me fizesse chegar o parecer a
que teve acesso, se houver peço desculpa, não estou aqui para enganar
ninguém.
Não me importo nada de pedir à equipa para vir cá e fazer isso e penso que
eles aceitarão. É mais uma proposta. Eu só lamento, e desculpem lá dizer
isto, que hoje aqui é que se faça isso, podia-se ter feito na reunião de
líderes, podia nem sequer ser agendado e deixado isso, mas isso é a gestão
de cada um, por mim não tenho problema nenhum em pedir à equipa,
talvez a equipa tenha porque não recebe por isso, mas tenho a certeza
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absoluta que a equipa se disponibilizará a vir cá, com todo o gosto, fazer
isso.
Da minha parte, não tenho problema nenhum em retirar. Se toda a gente
concordar, eu retiro.»
Face ao debate havido, o Ponto 6: Proposta n.º 121/2018/CM – Plano de
Mobilidade e Transportes do Concelho de Faro (PMT) foi retirado pelo Sr.
Presidente da Câmara, a pedido do grupo municipal do PS.
Ponto nº 09
Apreciação,

discussão

e

votação

da

proposta

apresentada

pelo

Executivo municipal referente à Proposta n.º 144/2018/CM – Afetação
de parcela de terreno ao domínio público municipal, para alargamento
da Rua António Guerreiro da Silva Gago, em Faro.
O Presidente da Câmara Municipal – «Este ponto tem a ver com o
alargamento de uma de uma via e a consequente integração de 291 m2 no
domínio público municipal, e portanto o que se pretende é que a
Assembleia Municipal autorize a fazer essa afetação ao domínio público
municipal dessa parcela de terreno de 291 m2 que, pela avaliação, tem um
valor de 5.990 euros.»
O membro da AM, Teresa Correia (PSD) - «Eu queria só pedir um
esclarecimento, não é nada de relevante mas queria perceber um bocadinho
melhor. O plano de pormenor da Lejana incide sobre esta zona e parece que
existe também um loteamento a decorrer, um processo de obras. Portanto,
eu queria só perceber, no fundo, duas coisas: a primeira, presumo que a
cedência em princípio estará a cumprir, presumo eu, o plano de pormenor.
Portanto, estará em conformidade com o plano de pormenor, convém que
esteja mais ou menos até sintonizado.
E em segundo lugar, chamava só a atenção para um pequeno aspeto que
está nas informações técnicas, que a uma dada altura é dito no protocolo
que este terreno vai ser considerado para efeitos de aplicação do índice
aquando de uma operação urbanística. É um texto tipo, mas há depois
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uma contradição nas informações técnicas que depois tem que ser limada.
É só isso. Obrigado.»
Não havendo mais intervenções foi posto à votação este ponto.
VOTAÇÃO
Votos a favor - 28 (PS-12/PSD-8/CDS-2/CDU-3/PAN-1/PPM-1/MPT-1)
Votos contra - 00
Abstenções – 01 (BE)
Face ao resultado obtido, este ponto foi aprovado por maioria, sendo o
seguinte o texto da deliberação:
“DELIBERAÇÃO
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, a Assembleia
Municipal de Faro, reunida no Salão Nobre dos Paços do Município, em
continuação da sessão ordinária iniciada em 28/09/2018, apreciou e votou
a proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à Afetação de
parcela de terreno, com a área de 291,00 m2, ao domínio público
municipal, para alargamento da Rua António Guerreiro da Silva Gago, em
Faro – Proposta n.º 144/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º
010484, de 26/07/2018, da Câmara Municipal de Faro.
Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:
Votos a favor – 28 (PS-12/PSD-8/CDS-2/CDU-3/PAN-1/PPM-1/MPT-1)
Abstenções – 01 (BE)
Votos Contra – 00”
PONTO Nº 13
Apreciação,
Executivo

discussão
municipal

e

votação

referente

à

da

proposta

Proposta

n.º

apresentada

pelo

194/2018/CM

–

Justificação notarial por usucapião para estabelecimento do trato
sucessivo no Registo Predial - Edifício onde se encontra instalada a
Biblioteca Municipal.
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O Presidente da Câmara Municipal - «Como diz a proposta, o prédio onde
está a biblioteca municipal encontra-se inscrito na matriz mas não se
encontra registado na conservatória do registo predial, e portanto o que se
pretende aqui é regularizar a situação daquele imóvel fazendo o registo.
Obrigado.»
O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) - «Embora possa parecer pouco
relevante, julgo que é de sublinhar a importância de que o município tenha
designadamente o seu património imobiliário devidamente identificado e
registado do ponto de vista de Conservatória e de Finanças, porque de facto
nas instituições públicas, infelizmente, há uma situação muito generalizada
de falta de regularização desse património imóvel do Estado. Portanto, esta
iniciativa para regularizar o edifício da Biblioteca vem em boa hora.
E será oportuno, até, pedir ao Executivo que, quando oportuno, nos possa
apresentar um ponto de situação sobre a generalidade dos bens que
eventualmente

carecem

ainda

de

regularização

patrimonial

na

Conservatória. Obrigado.»
Não havendo mais intervenções foi posto à votação este ponto.
VOTAÇÃO
Votos a favor – 29
Votos contra – 00
Abstenções – 00
Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por
unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação:
DELIBERAÇÃO
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, a Assembleia
Municipal de Faro, reunida no Salão Nobre dos Paços do Município, em
continuação da sessão ordinária iniciada em 28/09/2018, apreciou e votou
o pedido apresentado pelo Executivo municipal relativo à Proposta n.º
194/2018/CM – Justificação notarial por usucapião para estabelecimento
do trato sucessivo no Registo Predial - Edifício onde se encontra instalada a
Biblioteca Municipal, conforme solicitado no ofício n.º 012064, de
21/09/2018, da Câmara Municipal de Faro.
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Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:
Votos a favor – 29
Abstenções – 00
Votos Contra – 00
Aprovado por unanimidade.”
PONTO Nº 14
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 nº 75/2013, de 12 de
setembro.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal fez um resumo das atividades
desenvolvidas pela Câmara Municipal, no período que decorreu entre a
última sessão ordinária e a presente sessão, utilizando uma apresentação
em powerpoint como suporte da sua intervenção.

~
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II – PARTICIPAÇÕES EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO
Período de 22 de junho a 20 de setembro de 2018
28/06 - Faro apresenta candidatura a Estação Náutica
28/06 - Cerimónia oficial do hastear das Bandeiras Azuis no concelho de Faro
01/07 - Marchas Populares de Faro
01/07 – Abertura da 24th IUPAC – International Conference on Physical Organic
Chemistry
03/07 - Reunião do Banco Mundial, realizada em Zagreb - Croácia, subordinada
ao tema “Doing Business in the European Union 2018”
05/07 a 07/07 - Alameda Beer Fest
07/07 a 23/09 – Exposição “A evolução do braço – Surrealismo na Coleção
Millennium BCP e alguns ecos contemporâneos”
12/07 a 14/07 - Festival de Dança do Algarve
13/07 - 130 anos de Fernando Pessoa comemorados na Biblioteca Municipal de
Faro
13/07 a 24/08 - Baixa Street Fest
18/07 - Praia de Faro ganha Caranguejo Boca Gigante
19/07 a 22/07 - Concentração Motard de Faro
20/07 – Dia da Culatra
21/07 a 29/07 - Campeonato Nacional de Patinagem Artística
25/07 – Visita novo embaixador de Marrocos, Othmane Bahnini
26/07 - Dia dos Avós
26/07 - 05/08 - Festa da Ria Formosa
27/07 - Museu Marítimo reabre e Câmara Municipal de Faro estabelece protocolo
com a Autoridade Marítima do Sul
27/07 a 12/08 - 42.ª Feira do Livro de Faro
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31/07 - Biblioteca Municipal de Faro recebe das mãos do Cônsul-Geral do Brasil a
insígnia da Ordem do Rio Branco
05/08 - Dia de Nossa Senhora dos Navegantes
10/08 – Mercado Municipal de Faro: Desfile de Moda Solidário 2018
11/08 - Festival de Música Africana do Algarve
18/08 a 26/08 – 16.° FolkFaro
18/08 a 19/08 - 20.ª edição da Expedição de Caiaques de Mar
30/08 a 01/09 - Festival F
01/ 09 - Homenagem a Joaquim Guerreiro
05/09 a 08/09 - Visita do Navio Escola Sagres
07/09 - Comemorações do Dia do Município de Faro
− Entrega do Prémio Municipal de Arquitetura e Arquitetura Paisagista
− Atribuição de medalhas de bons serviços e dedicação a funcionários municipais
− Atribuição de distinções honoríficas do Município
− Assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal e a Docapesca para a
transferência de gestão do território junto à Doca
− Descerramento da Placa “Presidente Negrão Belo” no Bairro Habitacional da Rua
Monsenhor Henrique Ferreira da Silva
− Batismo de viatura dos Bombeiros Voluntários
− Descerramento da Placa toponímica “Maria Amélia Campos Coroa”, no
Montenegro
− Regata “Dia da Cidade de Faro”
− Concerto da Orquestra Académica Sinfónica no Teatro Municipal
− Espetáculo Aquatropia no Cais Comercial
− Cerimónia oficial de entrega de uma viatura ao Banco Alimentar
− Inauguração da Exposição de Pintura de Henrique Dentinho no IPDJ
− Inauguração da Exposição de Pintura de Lídia de Almeida no Museu Municipal
10/09 a 27/09 - Festival Dance Dance Dance 2018
14/09 - Espetáculo de abertura do FOMe (Festival de Objetos e Marionetas): LÚMEN
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17/09 - Sessão Solene de Receção ao Estudante - UALG
20/09 - Cerimónia de Receção ao Professor e de Entrega dos Prémios de Mérito
20/09 – Visita da nova Embaixadora do Peru em Portugal, Maritza Puertas de
Rodriguez

Na sequência da informação prestada, usaram da palavra os membros:
Catarina Marques (CDU); Tatiana Gouveia (PS); Botelho Agulhas (CDU).

Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia declarou
encerrada a sessão.
Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser devidamente assinada.

O Presidente da Assembleia Municipal

A Primeira Secretária

O Segundo Secretário

