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RENÚNCIA DE MANDATO: Foi presente a carta do membro Francisco dos 
Santos Sérgio, de treze de novembro de dois mil e quinze, informando que 
renuncia ao mandato de membro da Assembleia Municipal. ------------------------  
 

Pelo membro a seguir na lista, Hermann Hans Janssen, foi apresentada carta de 
nove de dezembro de dois mil e quinze, informando que por motivo de saúde não 
pode tomar posse como membro da Assembleia Municipal. -------------------------  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 
ordinária realizada no dia trinta de setembro de dois mil e quinze, tendo sido 
dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviada aos membros. ------------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado o 
membro José Hugo, por não ter estado presente na sessão. -------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  
– de Assembleia Municipal de Monchique, e-mail de um de outubro de dois mil e 
quinze, enviando moção sobre a dissolução da “Casa do Algarve”, em Lisboa. -----  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número treze mil quinhentos e noventa 
e quatro, de quinze de outubro de dois mil e quinze, enviando parecer sobre 
Informação Económica e Financeira – Primeiro Semestre, referente ao exercício 
do ano de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: --------------------  
PELO PARTIDO SOCIALISTA, FORAM APRESENTADAS AS SEGUINTES MOÇÕES: ----------------  
“EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO MUNICÍPIO DE ALJEZUR E LITORAL 
ADJACENTE -----------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ----------------------------------------------------------------------  
- O Estado Português concedeu direitos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento 
e produção de petróleo e gás natural, na área do Município de Aljezur (tanto em 
mar como em terra); --------------------------------------------------------------------  
- Todo este processo se desenvolveu no mais profundo “secretismo”; ---------------  
- Todo este processo foi conduzido de forma pouco transparente não tendo sido 
permitido quer aos decisores locais quer às populações qualquer tipo de 
informação; -----------------------------------------------------------------------------  
- Não se conhecem quaisquer estudos de impacto ou avaliação ambiental; --------  
- Não se conhecem estudos que avaliem entre outros os nocivos impactos na 
qualidade de vida das populações, na economia local e social, na saúde; ----------  
- Não se entendendo como se concilia tal realidade em áreas de Parque Natural 
do SW Alentejano e Costa Vicentina, Reserva Agrícola Nacional, Reserva 
Ecológica Nacional, Rede Natura dois mil; --------------------------------------------  
- Quando se discute cada vez mais com maior responsabilidade e acuidade, por 
parte dos Governos de todo o mundo, o fim da exploração de hidrocarbonetos 
por agravarem seriamente as alterações climáticas; ---------------------------------  
- Quando os esforços deviam ir todos no sentido da produção de energias limpas 
e amigas do ambiente; ------------------------------------------------------------------  
- Tal situação lesa o Município de Aljezur, as gentes de Aljezur e as gerações 
vindouras.-----------------------------------------------------------------------------
Os membros da Bancada do Partido Socialista, propõem que a Assembleia 
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Municipal de Aljezur, reunida a quinze de Dezembro de dois mil e quinze 
delibere:-----------------------------------------------------------------------------  
Um – Manifestar a sua mais veemente oposição à prospeção, pesquisa, 
desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural no concelho de Aljezur e 
seu litoral, nas condições em que ocorre; ---------------------------------------------  
Dois – Solicitar ao Governo a suspensão imediata de tais contratos e trabalhos 
eventualmente em curso; ---------------------------------------------------------------  
Três - Da presente Moção dar conhecimento ao Senhor Primeiro-ministro, 
Senhor Presidente da República, Senhores Ministros do Ambiente e Economia, 
Presidente da Assembleia da República, a todos os Grupos Parlamentares, 
Câmaras Municipais do Algarve e SW Alentejano, AMAL, ANAFRE e ANMP, bem 
como aos órgãos de Comunicação Social nacionais e regionais. --------------------  
Aljezur, quatro de Dezembro de dois mil e quinze. -----------------------------------  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes perguntou se a moção tinha que ser votada num todo, 
ou, se poderia ser votada em pontos diferentes, uma vez que a Bancada da CDU 
discorda com alguns dos seus pontos. Disse ainda que a Bancada da CDU já 
tinha questionado a Câmara acerca das condições em que ocorre essa prospeção, 
tendo tido como resposta que a autarquia não tem conhecimentos técnicos para 
dar essa informação, pelo que pergunta, agora, à Assembleia Municipal que se 
tem conhecimento das condições em que ocorre essa prospeção? -------------------   
O Senhor Johannes Schydlo elogiou a presença do público presente. Disse 
também concordar com a moção apresentada, no entanto, é da opinião que a 
mesma deveria ser mais pormenorizada, nomeadamente quanto ao facto das 
águas subterrâneas que irão ser envenenadas, as questões dos terramotos e o 
aumento da circulação de veículos pesados, entre outras questões relacionadas 
com perigos para o turismo e para a natureza. --------------------------------------   
O Senhor José Cavaco alertou para os perigos inerentes deste tipo de exploração, 
descrevendo alguns dados técnicos. Referiu que não faz qualquer sentido 
fazerem-se explorações extremamente perigosas, as quais põem em causa a 
principal base do desenvolvimento algarvio, mais concretamente o turismo. Em 
relação à moção, disse haver uma hierarquia que deve ser respeitada e, isso, não 
se verifica neste documento, mais concretamente, no seu ponto três. --------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que o Senhor Presidente da Câmara 
gostaria de transmitir algumas informações que a Câmara obteve acerca deste 
assunto, pelo que passaria a fazê-lo depois da votação deste assunto. -------------   
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro Anadá Gomes, aprovar a moção “Exploração de 
hidrocarbonetos no Município de Aljezur e litoral adjacente”. ----------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA ANADÁ GOMES: --------------------------------------  
“O ponto número um, acho que não está bem explícito, pelo que não consigo ter 
uma opinião, quanto aos pontos números dois e três, voto a favor.” ---------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA: -------------------------------  
 “A Bancada do PSD vota a favor da moção, contudo existem alguns pontos que, 
não declinando com a nossa posição, de alguma forma, deixam-nos na 
expetativa do que irá ser feito, e que tem a ver com técnicas, pois do que nos foi 
dado a saber até agora, tudo tem enquadramento legal. Contudo, e sem pôr isso 
em causa, votamos a favor, mas existem algumas dúvidas que torna-se 
necessário aclarar, para que possamos saber concretamente daquilo que se está 
a falar, sendo que se verifica alguma resistência em relação a isso.” ---------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que seria positivo que, sempre que 
surjam assuntos com um grau de importância semelhante a este que acabou de 
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ser votado, a Comissão Permanente eleita nesta Assembleia se reúna para 
discutir conjuntamente os mesmos. ---------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse concordar plenamente com isso. Disse que este é 
um tema que merece um tratamento não diferenciado, mas sim um tratamento 
mais delicado, para que posteriormente o assunto possa ser presente nesta 
Assembleia de uma forma mais clarificada. Disse ainda que o importante não é 
estar contra, mas sim perceber-se porque é que se está contra e, quanto mais se 
perceber o porquê, mas se poderá solidificar a nossa posição. ----------------------  
O Senhor José Cavaco disse estar a falar-se do petróleo, mas que existe uma 
outra situação de importância talvez igual. Que tem a ver com o aumento do 
aquecimento global, sabendo-se hoje que animais como vacas, ovelhas, búfalos, 
etc. provocam uma emissão de gases que contribui para esse aumento, na ordem 
dos dezoito porcento, enquanto o setor dos transportes contribui em cerca de 
treze vírgula cinco porcento. No nosso caso concreto, temos as vacas e ovelhas 
que provocam essa emissão de gases. Temos também as terras mais férteis que se 
encontram abandonadas, ou em pasteio extensivo e com uma carga muito acima 
do que é aconselhado, em parques naturais. -----------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara saudou todos os presentes, congratulando-se em 
particular pela presença publico presente. -------------------------------------------  
Começou por dizer que por muito que nos custe, há alturas na vida em que 
temos que tomar posições e, aí, ou somos a favor, ou somos contra. Este caso 
concreto é paradigmático dessa situação. Há aqui uma hipocrisia muito grande 
que vem logo emanada desde os partidos. Instados a saber qual a opinião dos 
partidos políticos acerca desta exploração de hidrocarbonetos na zona de 
Aljezur, verificou-se que os partidos têm sempre uma tendência a serem muito 
cuidadosos, pelo que as suas Direções Regionais transmitiram algo do género “… 
por regra geral, não colocamos à partida qualquer oposição, ou, não rejeitamos 
liminarmente que sejam feitas prospeções, nem que eventualmente possam vir a 
acontecer eventuais explorações de extração de urânio, de estanho, de petróleo, 
etc. etc.” e, todos, dizem o mesmo. Mas, esta matéria para nós é muito mais 
delicada. Mas, por vezes, é necessário estar à revelia dos partidos e termos 
opinião própria. -------------------------------------------------------------------------  
Neste caso concreto, não nos foi apresentado nenhum projeto. Quando esta 
intenção foi apresentada à Câmara, o facto estava consumado, tendo estes 
contratos sido assinados poucos dias antes das eleições e, permitem a uma 
determinada empresa fazer esta prospeção e eventualmente, no futuro, uma 
exploração. Agora, é pedido uma posição da autarquia. Assim e falando por si, 
pelo Executivo da Câmara Municipal e até pelo Partido Socialista de Aljezur, 
disse serem linearmente contra, contra a exploração e inclusivamente a 
prospeção. Pois é uma suposição que não se coaduna com o concelho de Aljezur, 
nem tão-pouco com o Algarve, uma região turística. Com isto, o que nos criaram 
foi um grave problema, como se não bastassem todos aqueles que já temos para 
resolver. Ninguém pediu isto, logo é natural que as pessoas se oponham, pois é 
do conhecimento de todos que a estratégia de desenvolvimento sustentável do 
Município de Aljezur, do Sudoeste Alentejano da Costa Vicentina e mesmo de 
todo o outro Algarve, não passa por iniciativas da época da Revolução 
Industrial, nomeadamente a exploração de petróleo, de minerais e de fósseis. ----  
Disse estarmos agora num patamar em que é muito importante que as 
Assembleias Municipais deem força às suas Câmaras, Câmaras essas que 
queiram tratar deste assunto de uma forma séria, em nome do presente mas, 
acima de tudo, em nome do futuro. ---------------------------------------------------  
Esclareceu que a primeira prospeção, no caso concreto do bloco de Aljezur, só 
está prevista para daqui a quatro anos. Desconhece o que poderá vir a 
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acontecer, no entanto, até poderá vir a descobrir-se petróleo. E, se isso 
acontecesse, quer dizer que a concessão está feita, a exploração está dada e, o 
desenvolvimento faz-se, poderá não ser para já, mas irá decorrer durante a vida 
dos meus filhos e dos meus netos. Logo, devo-mo preocupar com isso. Dizendo 
isto, não estou só aqui a preocupar-me com o meu futuro, nem tão-pouco com o 
meu presente. Estamos acima de tudo, a tratar do nosso futuro, do futuro das 
nossas gerações e, de todos aqueles que decidiram viver em Aljezur. ---------------  
Disse acreditar que todos quererão ver o desenvolvimento chegar a Aljezur de 
uma forma sustentável, onde pode haver crescimento económico, mas de uma 
forma regrada. Ninguém terá nada contra a iniciativa privada, muito antes pelo 
contrário, mas neste caso concreto, petróleo não casa com turismo, nem sequer 
com desenvolvimento sustentável. -----------------------------------------------------  
Informou ainda que, na próxima sexta-feira, irá decorrer uma reunião entre 
todos os Presidentes de Câmara e a entidade que negociou estes contratos, 
esclarecendo desde logo que as suas expetativas são muito baixas. Pois estes 
contratos só foram assinados, porque havia a concordância do Governo. No 
entanto, é intenção das autarquias de tudo fazer para reverter estes contratos, 
pois o dinheiro não justifica tudo. -----------------------------------------------------  
Terminou referindo que, a Câmara Municipal disse e vai manter até ao fim que, 
não há-de ser nenhuma vontade governamental, ou, nenhuma vontade 
nacional, que se irá impor àquela que é a vontade municipal, dos autarcas 
eleitos pelo povo e, sobretudo à vontade das populações. E, hoje, sabemos que, 
quase cem porcento da população, está contra este processo de prospeção. -------  
Referiu entender a posição da Senhora Anadá Gomes ao ter dito que não 
entendia a forma como isto estava feito, pois tudo foi feito na base do 
secretismo, com uma grande falta de transparência, de informação e de 
discussão pública. -----------------------------------------------------------------------  
Disse também ter lido com muita atenção a moção que irá ser apresentada pela 
CDU, a qual considera que sai fragilizada porque, estranhamente, a CDU admite 
que essa exploração possa vir a ser feita e possa vir a ser rentável para o 
Algarve. Quando a sua opinião é precisamente oposta, pois é nesta altura que 
considera que nós aljezurenses, que nós algarvios, ou estamos a favor ou, 
estamos contra. E, nós, aljezurenses estamos contra e vamos levar esta situação 
até ao limite e até às últimas consequências. -----------------------------------------   
“PERÍMETRO REGA DO MIRA – MODERNIZAÇÃO DO BLOCO DE REGA XIV -------  
Desde há muito tempo a esta parte que os membros da Bancada do Partido 
Socialista na Assembleia Municipal de Aljezur, vêm acompanhando o 
agravamento dos impactos negativos da Agricultura Intensiva no Parque 
Natural do SW Alentejano e Costa Vicentina. ----------------------------------------  
Em circunstância alguma colocamos em causa a modernização da atividade 
agrícola na área em causa! -------------------------------------------------------------  
Todavia o crescimento incomensurável da instalação de um elevado número de 
hectares ocupados com estufas no Perímetro de Rega do Mira, suscitam-nos as 
mais sérias dúvidas e preocupação, por várias ordens de razão. --------------------  
A Agricultura Intensiva praticada no Perímetro de Rega do Mira desde o final da 
década de oitenta do século passado, tem-se revelado a mais séria ameaça à 
conservação dos valores naturais em presença e biodiversidade em sede de 
PNSACV; ---------------------------------------------------------------------------------  
A fertilização dos solos é realizada sem qualquer controlo, na perspetiva de 
proteger, quer as linhas de água e lençóis freáticos, quer o nosso litoral; ---------  
São toneladas de fertilizantes e pesticidas variados, utilizados de forma 
descontrolada e indiscriminada; -------------------------------------------------------  
A erosão dos solos é também uma realidade à vista de todos; -----------------------  
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Todo este cenário é ignorado pelas autoridades competentes e é do conhecimento 
público a completa ausência de monotorização quer das práticas indesejáveis, 
quer do estado de conservação das espécies e habitats; ------------------------------  
Ninguém sabe ao certo os impactos negativos que advêm da intensificação da 
agricultura intensiva no Perímetro de Rega do Mira; --------------------------------  
Problemas de índole social são também relatados com recorrência! ----------------  
A descaracterização da paisagem é, infelizmente e cada vez mais, uma 
constante; -------------------------------------------------------------------------------  
A prática intensiva não favorece a economia local e “mata” mesmo a prática 
agrícola tradicional e secular; ---------------------------------------------------------  
Até hoje o Município de Aljezur tem sido de certa forma “poupado” a esta dura e 
desenfreada realidade. -----------------------------------------------------------------  
A atual Modernização do Bloco de Rega XIV causa-nos enormes apreensões no 
âmbito do acima exposto. --------------------------------------------------------------  
Não imaginamos sequer um contínuo de estufas entre Odeceixe e a sua praia, 
Maravilha Praias de Portugal na Categoria de Arribas; -----------------------------  
Rejeitamos uma prática agrícola intensiva da forma com atualmente se conhece;  
Neste sentido, é nosso entendimento que sejam questionados o Ministério da 
Agricultura e o Ministério do Ambiente do seguinte: --------------------------------  
Um – Têm, Ministério da Agricultura e do Ambiente noção da realidade e 
conhecimento atrás descrita? Qual a sua opinião acerca desta matéria? Que 
medidas estão previstas implementar para as inadiáveis correções em prol do 
ambiente, conservação da natureza e reconhecimento de práticas agrícolas 
sustentáveis e tradicionais. ------------------------------------------------------------  
Dois – Como pretendem fiscalizar as situações descritas? ---------------------------  
Três – Vão os respetivos Ministérios proporcionar e patrocinar na área das 
freguesias de Rogil e Odeceixe, concelho de Aljezur tal realidade em profundo 
contraste com a vontade das populações e autarcas? --------------------------------  
Quatro – Da presente Moção dar conhecimento ao Senhor Primeiro-Ministro, 
Senhor Presidente da República, Senhores Ministros do Ambiente e Economia, 
Presidente da Assembleia da República, a todos os Grupos Parlamentares, 
Câmaras Municipais do Algarve e SW Alentejano, AMAL, ANAFRE e ANMP, bem 
como aos órgãos de Comunicação Social nacionais e regionais. --------------------  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais disse ter sido feito um investimento enorme em rega 
por pressurização, na freguesia de Odeceixe, perguntando para quê? Pensa que é 
o Estado que está a pagar e que isso é para desenvolver a agricultura. Pois se 
essas situações não ocorressem o desenvolvimento não se dava. Segundo tem 
conhecimento, existem apenas três hectares de terra no concelho de Aljezur que 
têm estufas agrícolas, ao contrário do que acontece no concelho de Odemira. 
Esclareceu ainda que não são utilizados pesticidas, que não se verifica erosão de 
terrenos, mas que sim, são utilizados fertilizantes, assim como guerra biológica, 
perguntando qual o mal que isso faz? Que tudo é controlado, que existe uma 
percentagem de noventa porcento de produção biológica, pois tal é exigido com 
vista à exportação para o resto da Europa. -------------------------------------------  
Disse discordar com a moção apresentada e sugeriu que seja indicado alguém 
para ser esclarecido sobre este assunto. -----------------------------------------------  
O SENHOR HENRIQUE MANUEL RAMOS HERNRIQUES PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira disse estar preocupado com esta situação, primeiro 
porque o tipo de agricultura que se pratica no concelho de Odemira, não o quer 
para o seu concelho e, depois, apesar do Senhor Américo de Novais dizer que 
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existem apenas três hectares de terra no concelho de Aljezur que têm estufas 
agrícolas, para si já é demais, pois discorda com esse tipo de agricultura, assim 
como também discorda com ele, quando refere que não são utilizados quaisquer 
tipos de pesticidas e que gostaria que lhe fossem mostrados resultados de 
controlo efetuado por uma empresa independente, com alguma credibilidade. 
Pois a verdade é que temos vindo a depararmo-nos com o desaparecimento de 
algumas espécies autóctones da nossa zona. Assim, disse querer expressar a sua 
opinião, bem como a opinião do executivo da Junta de Freguesia de Odeceixe, a 
qual se opõe a este tipo de agricultura e defendendo a prática de uma 
agricultura mais tradicional, a qual poderá alcançar resultados muito positivos, 
como é o exemplo disso a nossa batata-doce. -----------------------------------------  
Referiu ainda que o Perímetro de Rega do Mira abrange uma zona junto à Praia 
de Odeceixe, há quinze anos detentora da Bandeira Azul, assim como do 
galardão “Maravilha Praias de Portugal, na Categoria de Arribas”, pelo que a 
Modernização do Bloco de Rega XIV seguramente iria pôr em causa a boa 
qualidade da água do mar. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais disse ter registado todos os nutrientes e todos os 
componentes que são colocados na água para a produção agrícola, assim poderá 
facultá-los logo que a Junta de Freguesia de Odeceixe manifeste o seu interesse. -   
O Senhor José Cavaco referiu que este ano está a ser comemorado o Ano 
Internacional dos Solos, desenvolvendo alguns considerandos acerca do assunto.  
Quanto às estufas que se encontram no Perímetro de Rega do Mira, disse que as 
mesmas poderão não ser muito bonitas, mas elas em si não causam nenhum 
prejuízo, apenas alteram o clima da produção, aquilo que deve ser fiscalizado é o 
tipo de fertilizantes que são usados. ---------------------------------------------------  
A Senhora Licínia Rodrigues disse que apesar do Senhor Américo de Novais ter 
dito que existem apenas três hectares no concelho de Aljezur que têm estufas 
agrícolas, tudo indica que vão ser mais, cujos licenciamentos nem passam pela 
Câmara. Aquilo que não compreende é o facto do nosso concelho estar sujeito a 
tantas restrições por parte do PNSACV, RAN, REN, Rede Natura e, depois, de um 
momento para o outro, aparecem os terrenos cheios de estufas agrícolas. --------  
Referiu ainda que a bancada do PS não está contra o desenvolvimento da 
agricultura, muito pelo contrário, a sua preocupação passa sim pela instalação 
de um elevado número de estufas, no Perímetro de Rega do Mira, assim como 
pela agricultura intensiva aí praticada e os efeitos negativos causados por tal 
situação. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais disse terem sido consultados o PNSACV, a RAN e a 
REN, acerca deste assunto, tendo sido emitido parecer favorável por todas as 
entidades. --------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Licínia Rodrigues disse que se essas entidades foram consultadas, o 
mesmo não aconteceu junto da Câmara Municipal. Assim como a população 
também desconhece esses factos e depois sente-se injustiçada, quando não lhes é 
permitido fazer qualquer pequena construção. ---------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais disse que a Câmara Municipal faz parte disso, que 
quando é feita a consulta, a Câmara está lá, principalmente no que se refere à 
REN. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que não foi assim que as coisas se 
passaram e que a Câmara não foi consultada. ---------------------------------------   
O Senhor Américo de Novais referiu que em tempos, quando apresentou um 
projeto para construção de uma infraestrutura turística, foi consultada a REN, 
tendo igualmente sido ouvida a Câmara Municipal. Logo, no presente caso, 
tendo sido consultada a REN, obviamente que a Câmara também o foi. Não 
acredito que isso não tenha acontecido. ----------------------------------------------    
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O Senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara não estava lá, pois se 
estivesse tinha votado contra. No entanto, o que foi dito pelo Senhor Américo de 
Novais é muito grave, mas talvez seja por desconhecimento. -----------------------  
O Senhor Américo de Novais disse que o concelho de Aljezur estava 
completamente manietado, qualquer coisa que surja tem que levar sempre 
pancada, pois só se pode ter batata-doce e turismo. Também concordo com isso, 
mas acho que se pode desenvolver outras coisas. Que o concelho de Aljezur 
precisa de ser desenvolvido, de pessoas dinâmicas, de pessoas que trabalhem. 
Que deveria haver uma política de desenvolvimento sustentado, coisa que não 
existe no nosso concelho. ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira disse já ter percebido o porquê do Senhor Américo estar 
contra esta moção, pois tal como por ele foi dito tem interesses pessoais 
relativamente ao assunto, pois tem um projeto agrícola para mais três hectares, 
pelo que só espera é que não lhe venha a acontecer o mesmo que aconteceu a 
uma piscicultura bem conhecida no nosso concelho. --------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que não deveriam ser personalizados os 
assuntos que são presentes nesta Assembleia, uma vez que os assuntos aqui 
tratados deverão sim ser respeitantes ao concelho. ----------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que, desde mil novecentos e sessenta e oito, corre 
pelo Barranco do Falcato, dois a três mil metros cúbicos de água por dia, o 
sistema de Rega do Mira defende que é muito mais, cerca de dois milhões de 
litros/hora, pelo que julga que as entidades do concelho deveriam aproveitar essa 
água, pois ela vai para o mar e não deveria de ir. Principalmente agora com 
todas as alterações climatéricas que têm vindo a acontecer. Relativamente à 
piscicultura disse que a mesma tinha funcionado muito bem até ao momento em 
que resolveram fazer umas paliçadas na praia, cujo projeto foi feito com grande 
incompetência, evitando a entrada de água no rio. Ainda tentou resolver o 
problema, inclusive através do Ministério do Ambiente, mas por incúria da 
Câmara Municipal, acabou por ter um prejuízo de cerca de quarenta mil contos 
com a perda do peixe. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que no seu entender o desenvolvimento da 
agricultura não passa por uma agricultura sustentada, mas sim por uma 
agricultura biológica, principalmente por nos encontrarmos numa zona de 
Parque Natural. -------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos contra dos membros Iládio Furtado, Américo Novais e José Cavaco, 
aprovar a moção “Perímetro Rega do Mira – Modernização do Bloco Rega XIV”. --  
O Senhor Presidente da Câmara disse congratular-se com o facto da bancada do 
PS ter apresentado esta moção e, que, obviamente a mesma não foi feita para 
provocar ninguém nesta Assembleia. Que esperava levar para esta sua batalha 
algum conforto por parte da bancada do PSD, mas ao invés disso o PDS votou 
contra a moção do PS, relativa à agricultura intensiva, facto que o deixou 
pasmado e que ficará para os anais do municipalismo aljezurense, pois o mesmo 
é dizer que o PSD defende a prática de agricultura intensiva no Município de 
Aljezur, sendo esta apenas uma leitura eminentemente política. -------------------  
Ainda relativamente a esta questão, disse que de facto verifica-se aqui um 
conflito de interesses muito grande, nomeadamente com o Senhor Américo de 
Novais. Basicamente o problema que aqui está, baseia-se em diferenças entre a 
bancada do PS e a bancada da CDU e, do Presidente da Câmara e seu Executivo e 
tem a ver com a estratégia e o paradigma de desenvolvimento que está em causa 
para a nossa região. Abordou ainda a questão da agricultura sustentável e da 
agricultura intensiva, assim como das estufas e o seu impacto ambiental 
negativo no concelho, especificamente em relação ao seu impacto negativo na 
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Rota Vicentina, projeto estruturante do nosso concelho e que está farto de 
ganhar prémios por todo o mundo, sendo que há muitas pessoas que vêm de 
propósito ao Sudoeste Alentejano e à Costa Vicentina para fazer a Rota 
Vicentina, cujos responsáveis têm grande dificuldade para alterarem os circuitos 
da Rota Vicentina no concelho de Odemira, pois estão constantemente a 
aparecerem mais e mais estufas. ------------------------------------------------------  
Disse ter ficado hoje a saber que a piscicultura não funcionou por incúria da 
Câmara Municipal de Aljezur, pelo que iria questionar o antigo Presidente 
Manuel Marreiros, pois ficou curioso com esta afirmação do Senhor José Cavaco.  
Relativamente à sugestão do Senhor José Cavaco para o aproveitamento da 
água, disse ser uma questão apaixonante, pois o mesmo aborda o assunto em 
todas as Assembleias. Perguntando no entanto com que dinheiro é que isso se 
poderá fazer? Disse ainda que a questão é o enfase com que o Senhor José 
Cavaco diz as coisas, pois alguém que esteja menos esclarecido, poderá 
eventualmente pensar que este é um problema da Câmara. Só que este assunto 
não tem a ver com as autoridades do concelho, tal como a concretização da 
Barragem das Cercas. E, ainda que a Barragem das Cercas fosse feita, para onde 
iriam a maioria das pessoas que ali residem atualmente? Questionou ainda se, a 
resolução deste problema tivesse a ver com as autoridades concelhias e uma vez 
de desde setenta e seis que Portugal tem um poder local democrático, não teria 
havido já um Presidente de Câmara, uma Assembleia Municipal, que tivesse 
resolvido esta situação? ----------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que o que tem verificado é que aqui não se gosta de 
coisas grandes. Nós somos periféricos em relação ao Algarve e pagamos muito 
caro por termos portagens na Via do Infante, nem quatro faixas de 
ultrapassagem no Espinhaço de Cão. Se agora tiver um problema cardiovascular 
e levar uma hora até ao hospital, seguramente chegará lá já morto. São essas 
coisas que é necessário analisar com atenção.----------------------------------------  
“EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE NO ALGARVE --------------------  
Nas últimas décadas, o setor da Saúde conheceu, em Portugal, ganhos notáveis, 
em termos de qualidade e de competitividade e construiu um sistema de saúde de 
elevada qualidade, com excelentes profissionais, modernamente equipado e com 
acréscimos na acessibilidade e na equidade dos serviços, o que nos permitiu 
atingir um nível assinalável nos indicadores de saúde. ------------------------------  
É reconhecido que o estado de saúde da população obteve melhorias consistentes 
e sustentadas, determinantes da evolução positiva dos vários determinantes da 
saúde e da capacidade de investimento nesta área. ----------------------------------  
Lastimavelmente, os últimos quatro anos foram altamente penalizadores para a 
saúde na Região do Algarve. Apesar dos sucessivos alertas e chamadas de 
atenção dos profissionais, dos Sindicatos e das Ordens Profissionais, dos 
Autarcas e dos Deputados à Assembleia da República (AR), da sociedade civil e 
dos partidos políticos, os responsáveis nacionais e regionais permitiram, 
impávidos e serenos, a degradação nunca vista do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) no Algarve e empurraram os cidadãos para o setor privado. -----------------  
Vivemos uma situação nos serviços do SNS do Algarve, inimaginável, falta tudo, 
materiais de consumo clínico, medicamentos, recursos humanos, organização, 
mas e sobretudo falta de motivação, de liderança e de humildade em ouvir os 
cidadãos e os profissionais de saúde ---------------------------------------------------  
Exemplo bem evidente é o Centro Hospitalar do Algarve, EPE, cuja 
fundamentação de constituição residiu nas pretensas eficiência económica e 
qualidade da prestação de cuidados de saúde aos utentes, em particular, nas 
áreas de especialidade médica deficitárias. Ora tal não se verificou, antes pelo 
contrário. --------------------------------------------------------------------------------  
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Desde a sua criação, o Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. tem revelado 
manifesta inadequação na disponibilidade e acessibilidade dos serviços médicos 
existentes face às reais necessidades sentidas na região, as quais acresceram 
perante o aumento populacional verificado na última década (+15%). ------------  
Por outro lado, os sucessivos cortes orçamentais a que a área da saúde foi sujeita 
a partir de 2011, com uma preocupação exacerbada com os custos relegando 
para segundo plano o bem-estar das populações e a acessibilidade dos cuidados 
de saúde prestados no âmbito do SNS, a incapacidade da administração do 
Centro Hospitalar do Algarve em concretizar um processo de integração 
consistente entre as anteriores unidades hospitalares (Hospital de Faro, Hospital 
do Barlavento Algarvio e Hospital de Lagos), suscitaram problemas na gestão dos 
recursos humanos, de técnicos e dos meios tecnológicos existentes, gerando um 
clima de medo e pressão sobre os profissionais de saúde - factos que 
contribuíram para a degradação da prestação dos cuidados de saúde a nível 
hospitalar na região. -------------------------------------------------------------------  
Esta situação de emergência do Centro Hospitalar do Algarve, conforme a 
Ordem dos Médicos e as estruturas representativas dos enfermeiros 
(nomeadamente o Sindicato dos Enfermeiros) têm vindo sucessivamente a alertar 
nos últimos anos, conduziu a severas dificuldades nos serviços de Ortopedia, 
Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria e Anestesia, em Faro e Portimão e Cirurgia 
Geral em Faro. A título de exemplo refira-se a redução abrupta das horas de 
cirurgia do serviço de Ortopedia do Hospital de Faro em virtude da insuficiência 
de profissionais médicos, o que poderá colocar em causa a idoneidade formativa 
deste serviço, a perda, ainda em 2013, da idoneidade formativa do serviço de 
cirurgia geral do Hospital de Faro, a falta de médicos especializados nos serviços 
de Obstetrícia/Ginecologia e Pediatria do Hospital de Portimão, colocando em 
causa o funcionamento dos serviços existentes neste hospital. ----------------------  
Estes factos põem em causa o acesso aos cuidados de saúde pela população 
algarvia e dos que visitam a região, violando o seu direito constitucional à 
proteção da saúde. ----------------------------------------------------------------------  
Urge encarar a realidade e dar ouvidos aos que defendem o SNS na região, a 
favor da economia regional e da população do Algarve! -----------------------------  
Nesse sentido, porque todos os cidadãos têm o direito à proteção da saúde e o 
dever de a defender e promover, os membros da Assembleia Municipal de 
Aljezur, reunida em sessão ordinária de dia quinze de dezembro de dois mil e 
quinze, deliberam exigir ao governo o seguinte: --------------------------------------  
a. Avaliar a implementação do modelo de gestão hospitalar do Algarve, com 
especial incidência no balanço sobre o acesso e qualidade dos cuidados de saúde 
prestados nos três hospitais da região;------------------------------------------------  
b. Garantir o funcionamento de todas as valências e serviços de especialidades 
existentes no Hospital do Barlavento Algarvio; ---------------------------------------  
c. Garantir os recursos humanos médicos necessários nas especialidades dos 
serviços de ortopedia, anestesia, pediatria e ginecologia/obstetrícia no Hospital 
de Faro e Portimão; ---------------------------------------------------------------------  
d. Assegurar, em geral, os meios técnicos, tecnológicos e humanos adequados a 
garantir a equidade e a acessibilidade aos cuidados de saúde no Algarve, em 
conformidade, nomeadamente com Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de 
Saúde pelos Utentes do SNS; -----------------------------------------------------------  
Os membros da Assembleia Municipal deliberam ainda, dar conhecimento da 
presente Moção a: ----------------------------------------------------------------------  
Presidente da República, ---------------------------------------------------------------  
Primeiro-ministro, ----------------------------------------------------------------------  
Assembleia da República e em particular aos deputados eleitos pelo Algarve, -----  
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Deputados da Comissão Parlamentar da Saúde, -------------------------------------  
À Administração Central do Sistema de Saúde, IP, -----------------------------------  
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, -----------------------------------  
Comunidade Intermunicipal do Algarve, ----------------------------------------------  
À Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------------  
Ordens Profissionais e Sindicatos do setor, -------------------------------------------  
Órgãos de comunicação social nacionais, regionais e locais. ------------------------  
Aljezur, nove de Dezembro de dois mil e quinze --------------------------------------  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Iládio Furtado, José Cavaco e Anadá Gomes, aprovar a 
moção “Em defesa do Serviço Nacional de Saúde no Algarve”. ----------------------  
PELA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FORAM APRESENTADAS AS SEGUINTES 

MOÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------  
“É URGENTE A ABOLIÇÃO DAS PORTAGENS NA VIA DO INFANTE -----------------  
Os prejuízos para o Algarve e para o País resultantes das portagens na Via do 
Infante, são muitos superiores ao que seriam os custos desta Via sem portagens, 
no seu papel de serviço público financiado pelo Estado e que não pode ser 
substituído pelo trânsito na sobrecarregada EN cento e vinte e cinco, mesmo que 
melhorada. ------------------------------------------------------------------------------  
No passado dia oito de Dezembro, completaram-se quatro anos da acumulação 
destes prejuízos para a região, economia em geral e em particular para o 
turismo, actividade básica na vida do Algarve. ---------------------------------------  
O uso da EN cento e vinte e cinco como alternativa, provocou que, só em dois mil 
e quinze, segundo os dados conhecidos até Outubro, foram registados sete mil 
novecentos e quarenta e três acidentes, provocando cento e trinta e oito feridos 
graves e a perda de trinta e duas vidas humanas, mais vinte e sete do que nos 
dois anos anteriores. --------------------------------------------------------------------  
Com os resultados do último acto eleitoral para a Assembleia da República, 
abrem-se novas perspectivas para resolver o problema das portagens na Via do 
Infante, dando solução à justa luta das populações e corresponder aos interesses 
sócio/económicos da região, tão profundamente afectados por estes quatro anos 
de portagens. ----------------------------------------------------------------------------  
 Perante esta realidade, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal 
de Aljezur, reunida a quinze de Dezembro de dois mil e quinze, delibere: ----------  
Um. Exigir da Assembleia da República uma resolução determinando a abolição 
das portagens na Via V vinte e dois, Via do Infante. ---------------------------------  
Dois. Manifestar o seu apoio e solidariedade para com a justa luta das 
instituições e do povo algarvio na sua exigência de abolição das portagens na 
Via do Infante. --------------------------------------------------------------------------  
Três. Dar conhecimento desta deliberação à Assembleia da Republica, à AMAL e 
aos órgãos de comunicação social. ----------------------------------------------------  
Aljezur, quinze de Dezembro de dois mil e quinze. -----------------------------------  
Os eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------  
Anadá Gomes.” --------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “É urgente a abolição das portagens na Via do Infante”. --------  
“SOBRE A PROSPEÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO ALGARVE --------------  
Portugal possui recursos geológicos com importante valor económico, em alguns 
casos com evidente caráter estratégico, todos eles capazes de permitir o 
lançamento de múltiplas fileiras industriais e de suportar o desenvolvimento 
económico nacional. --------------------------------------------------------------------  
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Entre eles, os recursos geológicos energéticos, como o gás natural e o petróleo, 
podem vir a relevar-se com potencialidades interessantes em algumas regiões do 
nosso território e, em particular, no Algarve. Esta circunstância reveste-se de 
enorme importância já que o nosso país depende completamente do exterior no 
processo de aprovisionamento de gás natural e de petróleo. ------------------------  
Em outubro de dois mil e onze, o anterior Governo PSD/CDS atribuiu a um 
consórcio internacional duas concessões ao largo da costa algarvia – 
denominadas Lagosta (entre Quarteira e a Fuseta) e Lagostim (entre a Fuseta e 
Vila Real de Santo António) – para prospeção, pesquisa, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural. ---------------------------------------------------  
De acordo com os contratos de concessão, o prazo inicial de concessão é de 8 
anos, prorrogáveis, destinado a trabalhos de prospeção e pesquisa. Caso, na 
sequência destes trabalhos, seja estabelecida a existência de campos de petróleo 
ou gás natural economicamente viáveis, poder-se-á iniciar a produção 
comercial, sendo o prazo de produção de trinta anos, prorrogáveis. ---------------  
As contrapartidas para o Estado, estabelecidas nestes contratos de concessão, 
são irrisórias. Efetivamente, a concessionária, após recuperar integralmente os 
custos de pesquisa e desenvolvimento e após descontar todos os custos 
operacionais de produção (isto é, depois de atingir um resultado líquido positivo) 
pagará ao Estado Português apenas cinco por cento do valor dos primeiros cinco 
milhões de barris de óleo equivalente, sete por cento entre os cinco e dez milhões 
de barris de óleo equivalente e nove por cento acima dos dez milhões de barris de 
óleo equivalente (um barril de óleo equivalente = um barril de petróleo líquido = 
seis mil pés cúbicos de gás). ------------------------------------------------------------  
Posteriormente, foram adjudicadas novas áreas de prospeção, pesquisa, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no Algarve. ----------------  
O anterior Governo PSD/CDS sempre se furtou a prestar informação detalhada 
sobre os trabalhos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural no Algarve, assim como se furtou a realizar avaliações de 
impacto ambiental, escudando-se no facto do Regime Jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental não os exigir na fase de prospeção e pesquisa. -----------------  
Mais recentemente em setembro de dois mil e quinze, poucos dias antes das 
eleições para a Assembleia da Republica, o Governo e a empresa PORTFUEL 
assinaram contrato para a concessão de direitos de prospeção, pesquisa, 
desenvolvimento e produção de petróleo na área designada por Aljezur. ----------  
Esta concessão em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina onde são muitas as restrições para as populações locais, estranhamos 
a celebração deste contrato sem qualquer estudo de impacto ambiental e sem 
que tenha sido prestada qualquer informação aos Órgãos autárquicos e à 
população do concelho. -----------------------------------------------------------------  
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Aljezur reunida no dia quinze de 
dezembro de dois mil e quinze, delibera exigir do Governo: -------------------------  
Um – A  divulgação oficial do contrato e do ponto de situação entre o Governo 
Português e a empresa PORTFUEL na área designada por Aljezur. E a sua 
suspensão enquanto não for realizado o estudo de impacto Ambiental. -----------  
Dois – Informação clara e transparente aos Órgãos das Autarquias dos 
concelhos envolvidos sobre os contratos existentes, os benefícios e prejuízos para 
o concelho e para o país da conceção acima referida. -------------------------------  
Três – A intervenção do Estado no processo de prospeção, pesquisa, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no Algarve e ao largo da 
costa algarvia, pois só com essa intervenção e com o controlo público é que a 
exploração desses recursos será colocada ao serviço do interesse nacional;--------  
Quatro – A renegociação dos  contratos de  concessão para  prospeção,  pesquisa, 
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desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural ao largo da costa 
algarvia, garantindo contrapartidas adequadas para o Estado; --------------------  
Cinco – A realização de avaliações de impacto ambiental, incluindo na fase de 
prospeção e pesquisa, fundamentais para determinar os riscos e definir as 
medidas que devem ser adotadas para eliminar ou minimizar esses riscos. --------  
Seis – Dar conhecimento desta deliberação à Assembleia da Republica, Grupos 
Parlamentares e aos órgãos de comunicação social. ---------------------------------  
Aljezur, quinze de Dezembro de dois mil e quinze. -----------------------------------  
Os eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------  
Anadá Gomes.” --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz disse regozijar-se pelo elevado número de pessoas 
presentes nesta Assembleia Municipal. Relativamente à presente moção, disse 
que a mesma não era esclarecedora da sua posição em relação aos 
hidrocarbonetos, alegando alguns dos pontos contraditórios da moção e 
solicitando que a CDU esclarecesse se estava contra, ou a favor.  ------------------  
Disse ainda que foi com grande agrado que ouviu o Senhor José Cavaco dizer que 
esta prospeção não faz qualquer sentido, o mesmo não pensou o Governo que a 
licenciou. Assim como também considera muito interessante sempre que o 
Senhor José Cavaco fala sobre o quanto poluem as vacas. Soube hoje, nesta 
Assembleia, que estamos com um grave problema, assim como também ficou a 
saber que as vacas e as ovelhas contribuem mais que os veículos automóveis, 
para o aquecimento global. Perguntando ao Senhor José Cavaco o que é que 
propõe para minimizar este prejuízo, talvez se deva mandar abater as vacas e as 
ovelhas que pastam no nosso concelho? Já agora, como há pouco se falou de 
pisciculturas, perguntou ao Senhor José Cavaco se também sabe quanto é que 
polui uma dourada, ou um robalo de cativeiro? --------------------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que, aquilo que tinha dito, é uma coisa que se 
encontra escrita e que está comprovada. É um assunto que está perfeitamente 
generalizado e é do conhecimento geral. Disse ainda que, quem assume cargos 
diretivos deste género, tem a obrigação de dominar estes assuntos. Se não sabe, 
estuda. As douradas não poluem coisa nenhuma. Passando de seguida a explicar 
o funcionamento da piscicultura. -----------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes disse já ter sido questionada várias vezes acerca do 
facto de a CDU não ter uma posição radical, relativamente a este assunto. O que 
é curioso, porque normalmente a CDU costuma ter esse tipo de atitude, ao 
contrário das outras bancadas. Em primeiro lugar, julga que não podem dizer 
não, porque não. O que foi transmitido pela CDU é que não tinha bases 
suficientes para tomar uma decisão. Essas questões foram colocadas à Câmara 
Municipal e a resposta que foi dada não foi muito elucidativa, ao ponto da 
bancada da CDU tomar uma postura de sim, ou de não. Em segundo lugar, nós 
usamos a cabeça para pensar, se oitenta porcento da energia consumida no País 
é importada, se calhar não deveríamos pôr completamente de parte a ideia de 
podermos ter ali uma alternativa, mediante um estudo de impacte ambiental 
devidamente efetuado. Porque não o Estado pôr, pelo menos, essa hipótese em 
cima da mesa? ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz disse ter ficado esclarecido e, em face disso, assim 
será o seu voto. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse à Senhora Anadá Gomes para não insistir 
com a questão da Câmara Municipal, pois sabe perfeitamente que a Câmara não 
teve qualquer tipo de informação. A CDU só tinha era que colocar essa questão 
ao Governo. A tese da radicalização não tem nada a ver, é apenas uma questão 
de dizer não. Agora, a Senhora Anadá Gomes deve assumir que de facto o seu 
Partido lhe dá orientações para ela defender o assunto desta forma. Esclareceu 
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ter assistido a uma conversa com o Deputado Paulo Sá e que sabe perfeitamente 
qual é a posição do PCP em relação a esta matéria, pois é precisamente igual à 
posição da Senhora Anadá Gomes. Disse ainda ter a certeza que, se o Senhor 
Hermann Hans Janssen estivesse aqui hoje ao seu lado, não votaria 
favoravelmente a moção da CDU e teria votado favoravelmente a moção do PS. -  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com o 
voto a favor do membro Anadá Gomes, o voto contra dos membros José Maria 
da Luz, Rui Josué e Américo Novais e, a abstenção dos membros Manuel Cristo, 
Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, José Hugo Tomás, Marlene Carneiro, 
Johannes Schydlo, Emanuel Marreiros, José Almeida da Silva, Henrique 
Henriques, João Santos, Carlos Vieira, Iládio Furtado e José Cavaco, rejeitar a 
moção “Sobre a prospeção de petróleo e gás natural no Algarve”. ------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que em questões tao importantes, faz todo o 
sentido que as bancadas de todos os Partidos se reúnam, antes das Assembleias, 
para que seja elaborada uma moção conjunta, que manifeste a vontade de todos 
em contribuir para o bem do concelho. -----------------------------------------------  
Pela CDU – Coligação Democrática Unitária, foi apresentada a seguinte 
recomendação: --------------------------------------------------------------------------  
“ADESÃO DO CONCELHO DE ALJEZUR À ROTA DO PETISCO -----------------------  
Decorreu em Setembro/Outubro de dois mil e quinze, a quinta edição da Rota do 
Petisco, uma organização da Associação Teia D’Impulsos, com sede em Portimão, 
em parceria com a Associação Alvorecer. ---------------------------------------------  
Esta iniciativa tem como principais objectivos a dinamização e promoção da 
gastronomia tradicional do Algarve, a promoção da animação social e cultura 
das localidades aderentes e o enriquecimento da oferta turística da região. ------  
A Rota do Petisco, que teve início em dois mil e onze no Concelho de Portimão, 
teve a adesão de Lagoa em dois mil e treze, Silves em dois mil e catorze e 
Monchique em dois mil e dezasseis. Contou este ano com o apoio das Câmaras 
Municipais de Portimão, Silves, Lagoa e Monchique, das Juntas de Freguesia de 
Portimão, Alvor, Mexilhoeira Grande, Ferragudo e Monchique, da Associação de 
Turismo de Portimão, da Região de Turismo do Algarve, da Comissão Vitivinícola 
do Algarve e da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, 
além de diversas outras entidades públicas e privadas. ------------------------------  
Em dois mil e quinze, participaram na Rota do Petisco cento e setenta 
estabelecimentos, sendo cento e quarenta e seis na modalidade “Petisco” e vinte e 
quatro na modalidade “Doce Regional”, distribuídos por Portimão, Praia da 
Rocha, Alvor, Mexilhoeira Grande, Ferragudo, Silves e Monchique. ----------------  
O Relatório sobre os resultados da edição deste ano da Rota do Petisco, refere 
“duzentas e quarenta e duas mil quatrocentos e dezasseis ementas da Rota 
vendidas, numa média de seis mil e quatrocentas por dia e aumento de cerca de 
dez por cento em relação aos números da edição anterior. --------------------------  
Traduzidos estes números em valores financeiros a Rota do Petisco dois mil e 
quinze registou um impacto económico direto (o valor das ementas vendidas) na 
ordem dos seiscentos e noventa e cinco mil cento e seis euros. ----------------------  
A Rota do Petisco voltou a ter uma forte vertente solidária que resultou na 
angariação de vinte e um mil e quinhentos euros através da doação de um euro 
na aquisição do Passaporte da Rota, os quais irão reverter na sua totalidade 
para o apoio de sete projetos sociais.” -------------------------------------------------  
Uma vez que a adesão do Concelho de Aljezur à Rota do Petisco se revela do 
maior interesse pela qualidade, objectivos e resultados atingidos, pelo largo 
envolvimento de estabelecimentos locais e a grande adesão pública à 
participação neste evento, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia 
Municipal  de  Aljezur,  na  sua  reunião de  quinze  de  Dezembro  de  dois  mil  e 
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quinze, delibere: -------------------------------------------------------------------------  
Um. Recomendar à Câmara Municipal e às Juntas de Freguesia que desenvolvam 
as acções necessárias para que a edição de dois mil e dezasseis da Rota do Petisco 
abranja o Concelho de Aljezur; --------------------------------------------------------  
Dois. Que seja dado conhecimento desta deliberação à Associação Teia 
D’Impulsos, organizadora da Rota do Petisco e aos órgãos de comunicação 
social. ------------------------------------------------------------------------------------  
Aljezur, quinze de Dezembro de dois mil e quinze. -----------------------------------  
Os eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------  
Anadá Gomes.” --------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a recomendação de “Adesão do Concelho de Aljezur à Rota do Petisco”. --  
O Senhor Presidente da Câmara felicitou a CDU pela recomendação 
apresentada, pois considera que esta é uma excelente recomendação e disse que 
a Câmara iria fazer todos os esforços para que a mesma seja implementada já 
no decorrer do próximo ano. -----------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente, usaram da 
palavra os munícipes a seguir identificados: -----------------------------------------  
O Senhor José Vicente solicitou informação relativa ao troço de estrada entre o 
Moinho da Légua e a Carrapateira, pois encontra-se muito danificado? 
Manifestou ainda a sua preocupação em relação à exploração de 
hidrocarbonetos no Município de Aljezur. --------------------------------------------  
O Senhor Filipe Costa, na qualidade de representante de uma plataforma de 
cidadãos, cívica e apartidária, que surgiu no Município de Aljezur no âmbito da 
exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur, disse vir aqui 
manifestar a sua preocupação, bem como a de todas essas pessoas que 
representa, pela forma como o processo tem sido conduzido até agora, a falta de 
transparência que tem havido por parte das entidades que aprovaram os 
contratos e a falta de comunicação com as populações e com os munícipes. Disse 
ainda que não se avizinha nada de benéfico para o concelho, tendo em conta o 
historial de negociações que têm decorrido a nível nacional. Disse também 
querer manifestar o seu apreço pela forma como este tema foi apresentado nesta 
Assembleia Municipal, pelas diversas bancadas políticas, disponibilizando todo o 
seu apoio, assim como o apoio daqueles que representa, em relação à posição 
oficial do Município. Perguntou se o Município acha possível levar este assunto 
até às instâncias europeias? Pessoalmente não concorda com a posição do PCP 
em relação ao assunto, pois a moção apresentada abre portas a que haja uma 
possibilidade de exploração que não interessa de todo ao Município, nem tão-
pouco ao País. ---------------------------------------------------------------------------  
Disse ainda que gostaria de comentar a intervenção do Senhor José Cavaco, 
relativamente à emissão de gases, dizendo que julga que eventualmente esse 
dado é verdadeiro, no entanto, está a interpretá-lo de uma forma falaciosa, 
porque esse dado refere-se à exploração industrial deste sector, ou seja, a uma 
escala completamente diferente daquela que existe no Município. -----------------  
O Senhor Manuel Nascimento igualmente expressou a sua apreensão em relação 
à exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur, sugerindo que seja 
dado conhecimento desta situação à Comunidade Europeia ------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a participação e contributo de 
todos os munícipes presentes nesta Assembleia. --------------------------------------  
Quanto à questão colocada pelo Senhor José Vicente, relativamente ao troço de 
estrada entre o Moinho da Légua e a Carrapateira, informou que este é um 
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assunto da competência do Executivo Municipal, que não é uma competência da 
Assembleia. Contudo, estando presente o Senhor Presidente da Câmara e caso 
tenha alguma informação que lhe possa ser facultada, poderá fazê-lo mais 
adiante. ----------------------------------------------------------------------------------  
Referiu estar extremamente feliz com a intervenção do Senhor Filipe Costa, 
solicitando que, caso seja possível, digitalizasse toda a informação que possa 
partilhar, para que a mesma seja distribuída por todos os membros desta 
Assembleia. Disponibilizou-se ainda para, caso considere necessário, reunirem-se 
um dia para falarem sobre o assunto. Quanto a levar este assunto a outros 
patamares, será uma decisão a tomar mediante o decorrer o processo e, se, 
chegar-se à conclusão que este é um caso perdido e nada mais há a fazer. --------  
O Senhor Filipe Costa disse ser sua intenção partilhar apenas informações 
verdadeiras, de forma a informar a população em sessões de esclarecimento que 
serão agendadas brevemente, em todas as freguesias do Município. Antes disso, 
terão toda a disponibilidade para falar pessoalmente com o Executivo para 
transmitir toda essa informação. ------------------------------------------------------  
O Senhor Manuel Nascimento disse que este assunto tem sido pouco falado ao 
nível da comunicação social, pelo que acha que aquilo que tem sido comentado 
no facebook é uma maneira de fazer chegar mais informação às pessoas. ---------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, em relação àquilo que tem sido 
publicado no facebook, depois poderia dizer o que correu menos bem, do seu 
ponto de vista. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor António Amaral usou da palavra congratulando-se com a tomada de 
posição da Câmara Municipal, referindo que este não é apenas um problema de 
Aljezur, mas sim um problema nacional e gravíssimo. Que era bom que isto 
saísse do facebook e passasse para os órgãos de comunicação social, pois esta 
rede social pode ser muilo falaciosa. --------------------------------------------------  
Igualmente, usaram da palavra os Senhores Frederico, Gilles Madalena, Vasco 
Reis e Rémi Gallet, para manifestar toda a sua preocupação em relação à 
exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur. ----------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por dar os parabéns pela constituição 
desta plataforma cívica, que foi criada em Aljezur. De seguida e baseando-se em 
tudo aquilo que foi dito pelos intervenientes, passou a esclarecer que antes de a 
Câmara tomar uma posição pública, teve que ir à procura e tentar perceber o 
que é que se estava a passar. Porque no final de outubro, quando este assunto 
surgiu, toda a gente teve conhecimento através da comunicação social, à 
semelhança do que aconteceu com a autarquia, tendo a reação da Câmara sido 
de espanto e perplexidade. A situação deu brado quando surgiram os contratos 
assinados para o Bloco de Tavira e para o Bloco de Aljezur, que abrangem 
catorze, dos dezasseis, concelhos do Algarve. Referiu que o município de Aljezur, 
isolado, não conseguirá resolver este problema, mas o Algarve, num todo, talvez 
o consiga resolver. Sem dúvida que a AMAL é uma peça muito importante para 
se conseguir alcançar algum sucesso nesta longa batalha. --------------------------  
Quanto à possibilidade de levar este assunto a instituições europeias, esclareceu 
que a tomada de posição da AMAL é para ser levada muito a sério, pois 
pretende-se que sejam introduzidas medidas corretivas de imediato e que sejam 
revertidos os contratos. Logo, admite que o assunto será levado não só nas 
instâncias nacionais, bem como nas europeias, se for o caso. No entanto, neste 
momento achamos que não seria de bom-tom, não ouvir a entidade que assinou 
estes contratos e aprovou a entrega destes dois Blocos de Exploração e 
Prospeção, uma vez que na próxima sexta-feira irá decorrer uma reunião na 
AMAL para debater este assunto, na qual, nós, municípios, iremos trabalhar não 
do ponto de vista político, mas sim do ponto de vista técnico. Disse acreditar que 
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este processo possa ser reversível e, que, independentemente daquilo que o 
Governo vier a fazer, os municípios equacionam a possibilidade de se deslocarem 
a Bruxelas falar com os grupos europeus, nomeadamente com os nossos 
deputados, para tentar pôr esta questão na ordem do dia do Conselho Europeu. -  
Esclareceu que, sempre que surjam informações novas dará conhecimento das 
mesmas ao Senhor Filipe Costa, assim como das ações que a Câmara for 
desenvolvendo, que depois de encarregará de as fazer chegar a todos os 
interessados, pois considera que o trabalho que tem vindo a ser feito por esta 
plataforma cívica é muito importante, pois tem vindo a despertar consciências, 
opiniões, assim como a tomada de posições, tanto ao nível da comunidade 
intermunicipal, como ao nível do poder local e da população. E, sim, o impulso 
veio de fora para dentro, agradecendo por isso.--------------------------------------  
O Senhor José Cavaco abordou alguns aspetos sobre a atual situação da 
extração do petróleo, referindo não fazer qualquer sentido pensar-se agora em 
fazer prospeções no Algarve. -----------------------------------------------------------  
INTERVALO: – Pelo Senhor Presidente da Mesa foi proposto e aceite pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos. --------------------------------------------  
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a presença 
de todos os membros. -------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – A Senhora Anadá Gomes disse querer mostrar o seu 
descontentamento quanto à ausência de qualquer um dos membros da Câmara 
Municipal, numa iniciativa levada a cabo pelo Presidente da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, a qual tinha como objetivo reunir com todos os comerciantes da 
freguesia. Perguntou ainda se a Câmara Municipal de Aljezur foi previamente 
informada da abertura de concurso para uma concessão na Praia de Odeceixe? E 
qual a sua opinião relativamente a essa mesma concessão? ------------------------  
O Senhor Henrique Henriques disse ter conhecimento que os trabalhos nas 
piscinas municipais de Aljezur (energias alternativas) já estão concluídos, 
perguntando se as mesmas já estão abertas ao público? Se já há nadadores-
salvadores? E, se, estão previstas atividades por parte dos alunos das escolas do 
concelho? --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira disse que gostaria de expressar a sua opinião, bem como 
a opinião dos restantes membros do executivo da Junta de Freguesia de 
Odeceixe, relativamente à questão colocada pela Senhora Anadá Gomes.  ---------  
Referiu que foram abertos concursos para duas concessões na Praia de Odeceixe, 
um apoio recreativo e outro de apoio balnear. Se estas concessões forem 
atribuídas, poderá vir a implicar que na Praia de Odeceixe haja um apoio 
balnear com cerca de quinhentos metros quadrados (cinquenta metros de 
largura por dez metros de profundidade), no qual poderão ser incluídos toldos e, 
onde poderão, inclusive, ser feitos corredores através de passadiços. Para além 
disso, está também previsto um apoio lúdico/recreativo, que poderá abranger até 
cerca de dez porcento da área de areal. É entendimento do executivo da Junta de 
Freguesia de Odeceixe que estes equipamentos iriam desvirtuar bastante a praia 
e, que, as pessoas não procuram a Praia de Odeceixe tendo em conta se estes 
apoios existem, ou não. Pelo que, de certa forma está contra este tipo de 
concessões nas praias, em particular nas praias da freguesia de Odeceixe. Além 
de que, a Praia de Odeceixe não deixou de ganhar o galardão “Maravilha – 
Praias de Portugal na Categoria de Arribas”, por não ter este tipo de 
equipamento. Esta opinião foi, por si, transmitida  ao  Comandante do Porto que 
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possivelmente terá uma ideia contrária. ----------------------------------------------  
Relativamente à questão anteriormente colocada pelo Senhor José Vicente, o 
Senhor Presidente da Câmara esclareceu que essa é uma obra que está em 
Orçamento e que vai ser uma das primeiras obras a executar em dois mil e 
dezasseis, porque é rigorosamente verdade o que foi dito. Informou que esse 
troço vai ser requalificado pontualmente e que vai ser colocada sinalização 
vertical e horizontal ao longo do mesmo. Melhor do que isso, era mesmo fazer a 
requalificação daquela estrada, só que o custo dessa obra é de cerca de três 
milhões de euros e, apesar de a Câmara ter capacidade de contrair um 
empréstimo nesse montante, é entendimento da autarquia que a atual 
conjuntura económica não é a mais favorável para se estar a onerar as contas 
municipais. ------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à questão colocada pela Senhora Anadá Gomes, disse ter tido 
conhecimento da reunião através do Presidente da Junta, não tem em concreto 
se a Câmara foi convidada, ou não, a participar, mas provavelmente que o foi. 
No entanto a Junta de Freguesia tem toda a legitimidade para promover ações 
desse género sem ter que dar conhecimento à Câmara, embora seja de bom-tom 
que o fazer, lamenta no entanto que a reunião tenha contado com a 
participação de poucas pessoas. -------------------------------------------------------  
Relativamente às concessões na Praia de Odeceixe, a Câmara teve conhecimento 
através dos editais que foram enviados pela Autoridade Marítima, mas que 
infelizmente a Câmara não é “vista nem achada” no ordenamento e na gestão do 
seu próprio território. Mais uma vez, a autarquia não teve direito a opinar sobre 
o assunto e estas coisas acontecem ao sabor e à vontade das Capitanias. 
Pessoalmente, é contra a artificialização das nossas praias e de, uma forma 
genérica, corrobora aquela que é a opinião do Presidente da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, muito particularmente em relação àquela praia. Isto porque 
entende que, nas praias ditas urbanas, ou semi-urbanas, deverá ser feita um 
pouco mais de ginástica mental para tentar perceber algumas coisas. Por 
exemplo, algumas iniciativas locais que tentaram levar a efeito na praia de 
Odeceixe, as quais poderiam gerar um ou dois postos de trabalho, mas que não 
surtiram efeito, nomeadamente o caso concreto das massagens, iniciativa com a 
qual não concorda, por considerar ser uma artificialização de um plano de água 
que está muito bem como se encontra. Assim como também não concorda com o 
apoio recreativo, nem com o apoio balnear. Prestou ainda alguma informação 
acerca da maneira como estas coisas se passam, e esclareceu que a autarquia 
nunca incentivou estas concessões para deixar de suportar as despesas com os 
nadadores-salvadores e que o seu desejo é que este concurso fique sem efeito, por 
incumprimento do caderno de encargos.----------------------------------------------  
Relativamente às piscinas municipais, confirmou estarem concluídos os 
trabalhos de instalação do sistema térmico de energia solar, pelo que deixou de 
ser consumido gás. Referiu que as crianças vão continuar a ter acesso às 
piscinas, sendo no entanto necessário contornar a dificuldade que há em 
contratar um professor para assegurar essas atividades. ---------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou qual a experiência que a Universidade do 
Algarve tem na área do surf? ----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, no seu entender, não é 
necessário ser-se surfista, para se poder fazer um estudo sobre o surf. Quando 
foi feito o caderno de encargos para a aquisição desta prestação de serviços, foi 
informado que a autarquia pretendia conhecer uma série de realidades em 
relação a esta prática desportiva/lúdica. Este estudo está a ser desenvolvido por 
um grupo de técnicos de várias áreas, nomeadamente sociólogos, economistas, 
professores de educação física, entre outros. Informou ainda que este ano a 
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Universidade do Algarve vai ter pela primeira vez uma Licenciatura em gestão de 
surf, dada a crescente importância que esta modalidade desportiva tem vindo a 
ter. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse ter feito esta pergunta porque, há um tempo atrás, 
apresentou nesta Assembleia uma proposta que foi rejeitada, na qual pedia que 
trouxessem o Senhor Pedro Bicudo, que é surfista e professor do Técnico, no 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para prestar informação acerca da 
matéria. ----------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes perguntou se havia alguma possibilidade de a 
autarquia assegurar os serviços dos nadadores-salvadores para além do período 
estipulado para a época balnear, pois as pessoas continuam a frequentar as 
praias sempre que o tempo o permitir? -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara apenas suporta as 
despesas com nadadores-salvadores nas praias de Odeceixe, Adegas e Vale dos 
Homens, mas tendo que para isso fazer um grande “jogo de cintura” e que 
continuará a fazê-lo em prol da segurança das pessoas que frequentam as 
nossas praias. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira prestou ainda alguns esclarecimentos, quanto à grande 
dificuldade com que as autarquias se deparam com vista à contração de 
nadadores-salvadores. ------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
E ORÇAMENTO, MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E DEZASSEIS E 
ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO GERAL DE 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de trinta de outubro de dois mil e 
quinze, que acompanhava os respetivos documentos, os quais ficam arquivados 
em pasta própria. -----------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feito um pequeno enquadramento e 
prestados alguns esclarecimentos acerca do presente assunto. ---------------------  
O Senhor José Cavaco abordou a questão do Moinho de Odeceixe, dizendo que o 
mesmo deveria ser preservado tal como era na altura em que se encontrava em 
atividade e que deveria ser mantido a funcionar e, não mascará-lo com 
calçadinhas à volta, pois não se vê isso em nenhum outro moinho da região. -----  
O Senhor João Santos perguntou se a obra do Loteamento Municipal da 
Carrapateira é uma das que, possivelmente, virão a ser co-financiadas? Assim 
como a obra de requalificação urbana da Bordeira, da rede de esgotos de águas 
residuais e drenagens e, da rede de esgotos da ETAR da Vilarinha? Uma vez que 
considera muito baixas as verbas inscritas nas respetivas rúbricas. Disse ainda 
que, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, considera haver 
prioridades, relativamente às obras indicadas, designadamente a rede de esgotos 
da Carrapateira/Norte e a rede de esgotos da ETAR da Vilarinha, dada a urgente 
necessidade em resolver os atuais problemas. ----------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse querer louvar o presente Orçamento, que é 
muito equilibrado como de costume e, também, a forma como foi apresentado 
este ano. Manifestou-se ainda acerca dos gastos com combustíveis e energia 
elétrica, sugerindo que a autarquia deveria apostar na mobilidade elétrica e em 
mais instalações de energia fotovoltaica. ---------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse ter pena de olhar para este Orçamento e verificar 
que este é o mais pequeno dos últimos anos, embora reconheça que não é por 
responsabilidade do próprio elenco, desenvolvendo ainda uma breve apreciação 
do documento em análise.  Questionou ainda acerca do que foi dito pelo Senhor  
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Presidente da Câmara na questão do envelope de oito milhões de euros. ----------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por agradecer a apreciação sempre 
pertinente feita pelo Senhor Iládio Furtado, mas acima de tudo, quer política 
quer intelectualmente, honesta. Confirmou que, tal como foi dito pelo Senhor 
Iládio, são de facto as vicissitudes com que a autarquia se depara que obrigam a 
que assim seja, a que a autarquia não possa ir mais além, por uma série de 
constrangimentos a que está sujeita. Reafirmou o facto de a Câmara Municipal 
ter uma boa capacidade de endividamento, no entanto não será por isso que 
deixará de priorizar as obras. ----------------------------------------------------------  
Disse também que nunca é demais relembrar que a Câmara, com a devida 
autorização desta Assembleia Municipal, tem que continuar a suportar as 
despesas da Unidade de Cuidados Continuados, pois se assim não for aquela 
valência deixa de funcionar. Mensalmente, a Câmara transfere para a Casa da 
Criança do Rogil uma verba de catorze mil euros, aproximadamente. Mas o que é 
realmente importante é que aquela Unidade continue a funcionar, pois, para 
além do serviço prestado tem que se pensar também que foram trinta postos de 
trabalho que foram proporcionados a pessoas do concelho. Mas, aquilo que 
acontece com a Casa da Criança do Rogil, acontece também com os Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, com a Santa Casa da Misericórdia, com o associativismo, 
com as coletividades, etc., etc. Tudo isto é de certa forma de alguma 
imaterialidade, mas a autarquia não abdica de estar ao lado destas instituições, 
ainda que isso lhe custe alguns metros de alcatrão. ---------------------------------  
Disse ao Senhor José Cavaco que, aquilo que disse há pouco em relação à 
artificialização das praias, também serve para a questão do Moinho de Odeceixe. 
Acha que a Câmara não está a artificializar nada em relação ao Moinho, muito 
antes pelo contrário. Pois está a ser criado melhor acesso e, de alguma forma, 
está a ser privilegiado o aspeto cénico do Moinho e de toda a sua envolvente. 
Obviamente que, nem todos estarão de acordo com isto, mas tanto a Câmara 
Municipal como a Junta de Freguesia de Odeceixe entendem que estão a 
valorizar o espaço envolvente do Moinho de Odeceixe. ------------------------------  
Esclareceu que a intenção da Câmara é continuar a fazer mais instalações de 
energia fotovoltaica nas infraestruturas municipais. Quanto aos veículos 
elétricos, a autarquia está à espere que os seus valores baixem pois, 
presentemente, essa despesa não é suportável. Para além de ser necessário 
analisar muito bem a questão das baterias de lítio. Elucidou ainda que o elevado 
valor das despesas com combustíveis, tem a ver com a iluminação pública, assim 
como com o consumo de gasolina e gasóleo, essencialmente, que é feito com a 
maquinaria e viaturas municipais. ----------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse já ter visto muitas vezes os autocarros de 
transporte escolar parados enquanto esperam os alunos, mas mantendo os 
motores ligados, cinco/dez minutos. Isto não deve acontecer, tanto pela poluição 
que provocam, como pelo consumo, pelo que se deve consciencializar os 
funcionários para trabalharem de uma maneira económica e ecológica. Disse 
também não saber em que medida é que os funcionários da Câmara utilizam as 
viaturas municipais para fins particulares.-------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não saber se é benéfico para os autocarros, 
estarem a ser ligados e desligados, cada vez que à uma paragem para entrada ou 
saída de alunos. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros esclareceu que aquele tipo de viaturas tem que ter 
o motor ligado, para que o freio possa funcionar. -----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, regra geral, quando isso acontece 
está justificado mediante aquilo que foi dito pelo Senhor Emanuel. Esclareceu 
também que as viaturas municipais não são utilizadas para fins particulares, 
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havendo inclusive um controlo da sua utilização, através do preenchimento 
diário de fichas próprias para o efeito. ------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Iládio Furtado e José Cavaco, aprovar a proposta das 
Grandes Opções do Plano e Orçamento, Mapa de Pessoal para dois mil e 
dezasseis e atualização das taxas previstas no Regulamento Geral de Tabela de 
Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

TERCEIRA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A FREGUESIA DE ROGIL: – Pela Mesa foi 
lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de nove 
de dezembro de dois mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. -------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto acima identificado. ------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar terceira adenda ao contrato de delegação de competências entre o 
Município de Aljezur e a Freguesia de Rogil. ------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

PARECER GENÉRICO PARA A CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, NO ÂMBITO DO ARTIGO DOZE DO DECRETO-LEI NÚMERO 
CENTO E VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E UM DE 
JUNHO, PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
nove de dezembro de dois mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. -  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto acima identificado. ------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com o 
voto contra do membro Anadá Gomes, aprovar a autorização prévia genérica 
para a celebração de compromissos plurianuais, no âmbito do artigo doze do 
Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um de 
junho, para o ano de dois mil e dezasseis. --------------------------------------------  
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número três, 
do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Assembleia deliberou por unanimidade, aprovar a ata em minuta. ----------------   
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a forma de 
votação por braço no ar. ---------------------------------------------------------------  
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas uma hora e vinte e cinco 
minutos do dia dezasseis de dezembro de dois mil e quinze, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente ata.----------------------------------------  
 

E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------  
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O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 

 
 


