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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:40 horas. 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: – Tendo sido apresentada, por escrito, a respetiva 
justificação, apreciada a mesma, foi pela Mesa considerada justificada a falta 
dada pela Senhora Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, à sessão de 
vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze.----------------------------------------- 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 
ordinária realizada no dia quinze de dezembro de dois mil e catorze, tendo sido 
dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviadas aos membros.----------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a ata aprovada, por maioria, com a abstenção do membro 
Anadá Gomes, por não ter estado presente na sessão.------------------------------- 
O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS------------------------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
de Grupo Parlamentar do CDS-PP, ofício de dezanove de dezembro de dois mil e 
catorze, acusando a receção da moção “Fundo Florestal Permanente – 
Financiamento Equipas de Sapadores”.----------------------------------------------- 
de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de dezanove de 
janeiro de dois mil e quinze, acusando a receção da moção “Fundo Florestal 
Permanente – Financiamento Equipas de Sapadores”.------------------------------- 
de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número quinhentos e vinte e nove, de 
três de fevereiro de dois mil e quinze, acusando a receção da moção “Fundo 
Florestal Permanente – Financiamento Equipas de Sapadores”.--------------------- 
de Grupo de Moradores do Rogil, e-mail de dezasseis de fevereiro de dois mil e 
quinze, solicitando que na próxima Assembleia Municipal seja discutido o 
projeto POLIS que está a decorrer na freguesia de Rogil. --------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram feitas algumas observações acerca 
da correspondência recebida e prestados alguns esclarecimentos.------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pela CDU – 
Coligação Democrática Unitária, foram apresentadas as seguintes moções: ------ 
“TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS SÓ COM A PARTICIPAÇÃO DO PODER 
LOCAL----------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que,---------------------------------------------------------------------- 
Um – A C.R.P. – Constituição da República Portuguesa prevê que o “Estado é 
unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico 
insular e os princípios de subsidiariedade da autonomia das autarquias locais e 
da descentralização democrática da Administração Pública” (artigo sexto, 
número um.-------------------------------------------------------------------------- 
Dois – A descentralização de poderes efectua-se mediante a transferência de 
atribuições e competências para as autarquias locais, tendo por finalidade 
assegurar o reforço de coesão nacional e da solidariedade inter-regional e 
promover  a  eficiência e eficácia da gestão pública assegurando  os direitos das 
populações.-------------------------------------------------------------------------- 
Três – A descentralização administrativa deve assegurar o princípio da 
subsidiariedade devendo as atribuições e competências serem exercidas pelo 
nível  de  administração  melhor  colocado  para  prosseguir  com  racionalidade 
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eficácia e proximidade aos cidadãos.-------------------------------------------------- 
Quatro – A transferência de competências deve ser acompanhada dos meios 
humanos, recursos financeiros e do património adequados ao desempenho das 
funções transferidas, e não assumida, como a prática tem demonstrado, num 
processo de redução de investimento público e transferência de ónus e 
insatisfação para o Poder Local.-------------------------------------------------------
Cinco – O Decreto-Lei sobre descentralização de competências aprovado em 
Conselho de Ministros em quinze de Janeiro de dois mil e quinze, constitui-se no 
seu objectivo e fins, num processo de delegação de competências a concretizar 
através de contratos inter-administrativos a celebrar com as autarquias que 
aderirem em áreas de grande complexidade (educação, saúde, segurança social e 
cultura), não separado da estratégia de destruição de políticas públicas e 
funções sociais do Estado que os governos há muito prosseguem.------------------ 
Seis – A solução que, nesta matéria, possa vir a ser encontrada, deverá passar 
por uma verdadeira descentralização de competências, onde o Poder Local 
Democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, 
com os inerentes poderes de direcção e conformação em sede de legalidade e 
mérito, em matérias que faça sentido à luz do princípio da complementaridade e 
que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado.--------- 
Sete – O Governo, ao invés, vem preconizar um modelo assente numa delegação 
de competências onde os próprios elementos de negociação e contratualização 
parecem encontrar-se reduzidos a pouco mais que uma possibilidade, 
manifestamente incompatível com a dimensão autonómica do Poder Local 
Democrático, de adesão dos Municípios a condições e objetivos pré-definidos.---- 
Oito – A solução preconizada é incompatível com a autonomia do Poder Local, 
sendo mais um passo na sua subordinação a interesses e políticas que lhe são 
estranhas.---------------------------------------------------------------------------- 
Nove – Mais do que novas competências, o que o Poder Local exige e necessita é 
ver preenchidas as condições (financeiras, de autonomia e de política de pessoal) 
para o pleno exercício das competências, que hoje fazem parte do acervo das 
responsabilidades das autarquias.----------------------------------------------------- 
Dez – Não estão manifestamente reunidas as condições mínimas para um 
diálogo sério entre a Administração Central e a Administração Local dado o 
percurso de ataque, arbitrariedades e sonegação de meios que tem sido imposta 
às autarquias locais, para lá da comprovada má-fé com que tem conduzido os 
processos de transferência de competências em áreas como a educação, a 
protecção civil ou a rede de serviços públicos.---------------------------------------- 
Onze – O processo de delegação de competências anterior abriu espaço e 
justificou em muitas situações a privatização de funções educativas, restringiu o 
carácter universal e gratuito do sistema de ensino, afectou a dignidade da 
carreira docente, constituiu um adicional factor de novos encargos para as 
autarquias que se dispuseram a dar o passo da contratualização.------------------ 
Face a estes considerandos, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia 
Municipal de Aljezur, reunida em Aljezur, vinte e sete de Fevereiro dois mil e 
quinze, delibere:--------------------------------------------------------------------- 
Um – Manifestar o seu desacordo expresso face ao regime jurídico de delegação 
de competências para os Municípios nas áreas sociais aprovado no Conselho de 
Ministros, de quinze de Janeiro de dois mil e quinze;--------------------------------
Dois – Exprimir o seu repúdio face ao tratamento dispensado pelo Governo, ao 
longo de todo este processo legislativo, à ANMP e, consequentemente, aos 
Municípios Portugueses e ao Poder Local Democrático;------------------------------ 
Três – Recomendar à Câmara Municipal de Aljezur a tomada de posição idêntica 
à que esta Assembleia manifesta, nesta moção;-------------------------------------- 
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Quatro – Apelar ao Congresso da A.N.M.P., a realizar em vinte e sete e vinte e 
oito de Março próximo, no diálogo institucional que lhe cumpre prosseguir, 
rejeite liminarmente esta proposta de contratos inter-administrativos de 
delegação de competências e manifeste a disponibilidade para aprofundar a 
discussão duma verdadeira descentralização de competências conforme a C.R.P. 
prevê.------------------------------------------------------------------------------- 
Aljezur, vinte e sete de fevereiro dois mil e quinze.-----------------------------------
Os eleitos da CDU.” --------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Iládio Furtado e José Cavaco, aprovar a moção 
“Transferência de competências só com a participação do Poder Local”.----------- 
O Senhor José Cavaco disse que na sua opinião esta situação vem trazer 
descoordenação a nível nacional, porque para haver coordenação tem que haver 
algum guia.----------------------------------------------------------------------------- 
Referiu alguns exemplos de situações que estão a decorrer nesta altura, onde a 
Autarquia é parte interessada, mas vem se abstendo de assumir a defesa dos seus 
interesses.------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia chamou a atenção para o facto de que, o que 
estava a ser analisado e votado era a moção apresentada pela CDU. Disse ainda 
que, o sentido de uma moção é o expressar de uma opinião. Que, 
independentemente de se concordar, ou não, com o seu teor, qualquer um tem o 
direito de o fazer.-------------------------------------------------------------------- 

“PRIVATIZAÇÃO DA TAP, CRIME CONTRA OS INTERESSES NACIONAIS----------- 
A decisão do Conselho de Ministros de privatização de sessenta e seis por cento 
do Grupo TAP, SA, é um crime contra os interesses nacionais e urge ser travada.- 
A TAP é o maior exportador nacional, com mais de dois mil milhões de vendas ao 
exterior. Assegura mais de sete mil postos de trabalho directos, mais de doze mil 
directos no Grupo e mais dez mil indirectos, pelo menos. É uma empresa que faz 
entrar anualmente na Segurança Social quase cem milhões de euros, só da TAP 
SA. Contribui com quase outro tanto para o Orçamento do Estado via IRS. A 
TAP, uma empresa que prestigia o país, é uma âncora para o sector do turismo, 
fundamental para garantir a unidade e mobilidade em todo o território 
nacional, essencial na ligação às comunidades portuguesas no estrangeiro, 
garantia de capacidade de investigação, manutenção e desenvolvimento técnico 
no sector da aviação civil, referência em todo o espaço lusófono. É um factor de 
soberania para o país.--------------------------------------------------------------- 
Esta é a terceira tentativa de privatização da TAP. Em dois mil e um falhou o 
negócio com a Swissair (que entretanto faliu). Em dois mil e doze impediu-se a 
aventura da sua entrega a Efromovich. Trata-se, portanto, do prosseguimento 
de um objectivo que tem unido o conselho de administração da empresa e os 
sucessivos governos do PS, PSD e CDS: a entrega de um importante património 
do povo português ao grande capital. Governos que, alinhando com as 
orientações da União Europeia, tudo têm feito para estrangularem 
financeiramente a empresa, que não recebe um euro do Estado, ao contrário das 
companhias low cost. Amarrando-a a negócios ruinosos como o da manutenção 
no Brasil (ex-VEM), ou como o frete ao Grupo Espírito Santo, adquirindo a preço 
de ouro a falida Portugália. Impedindo a necessária flexibilidade de gestão em 
questões básicas como a contratação de pessoal, o que levou ao cancelamento de 
centenas de voos este Verão, procurando criar as condições na empresa e na 
opinião pública que favoreçam a sua privatização.--------------------------------- 
O governo PSD/CDS, justifica a privatização da TAP, invocando a proibição da 
sua capitalização pelo Estado, supostamente para defender a igualdade de 
concorrência com as companhias privadas. É uma mentira porque, sendo legal e 
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constitucional a existência de empresas públicas, aliás possíveis no quadro dos 
Tratados da União Europeia, nada pode impedir a sua capitalização pelo 
detentor do seu capital. O contrário seria um contra-senso. Manter o Estado 
arredado desse papel é condenar a TAP ao estrangulamento financeiro e à 
inoperacionalidade. Bastaria que parte do que foi pago à banca pelos 
famigerados swap das empresas públicas de transportes − num ano, mais de mil 
milhões de euros − para que as necessidades de capital da TAP fossem 
satisfeitas.------------------------------------------------------------------------------- 
Existem soluções para a capitalização da empresa, como para a resolução dos 
restantes problemas da TAP. Basta uma gestão pública vinculada aos interesses 
nacionais conforme propôs recentemente o PCP num Projecto de Resolução na 
Assembleia da República, com medidas para defender e melhorar o 
funcionamento e operacionalidade da TAP.------------------------------------------ 
À semelhança do acontecido com a privatização de outras empresas estratégicas, 
como o caso exemplar da liquidação em curso da PT mostra, a privatização da 
TAP representaria no curto, médio prazo a sua destruição. A privatização da TAP 
poderá ser um bom negócio para os grupos económicos nacionais e estrangeiros, 
mas não o é seguramente para o país.------------------------------------------------ 
Face ao exposto, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de 
Aljezur, reunida em vinte e sete de Fevereiro de dois mil e quinze, delibere:-------- 
Um – Exigir a suspensão imediata dos processos de privatização da TAP, empresa 
esta que é uma garantia de capacidade de investigação, manutenção e 
desenvolvimento técnico no sector da aviação civil, de referência em todo o 
espaço lusófono;------------------------------------------------------------------------ 
Dois – Apelar à luta dos trabalhadores da TAP que, noutros momentos, travaram 
idênticas intenções, bem como apelar à intervenção de todos os democratas e 
patriotas para impedir a sua privatização e assegurar uma empresa com futuro, 
pelo interesse público e económico do país;------------------------------------------- 
Três – Manifestar ainda o seu apoio e solidariedade aos trabalhadores da TAP e 
apoiar as lutas que considerem necessárias para travar este atentado contra o 
interesse público e a economia do País.----------------------------------------------- 
Aljezur, vinte e sete de Fevereiro dois mil e quinze.-----------------------------------
Os eleitos da CDU.”--------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Iládio Furtado e José Cavaco, aprovar a moção 
“Privatização da TAP, crime contra os interesses nacionais”.------------------------ 
Pelo Senhor José Cavaco foram feitas algumas observações acerca do 
funcionamento da TAP.----------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Assembleia congratulou-se com a presença dos vários 
munícipes presentes, incentivando-os a comparecerem mais vezes às sessões da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente usaram da palavra 
os munícipes: -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Dinis Regino usou da palavra, passando a ler uma exposição que 
referia o seguinte: “Após o início das obras do Polis na Freguesia de Rogil, as 
quais foram iniciadas sem que antes fossem prestados quaisquer esclarecimentos 
à população daquela Freguesia. Visto existir um descontentamento generalizado, 
foi criado um grupo de trabalho, o qual reuniu com o executivo da Junta de 
Freguesia de Rogil onde foram expostos alguns pontos de vista em relação às 
atuais intervenções, bem como, apresentadas algumas propostas de alteração 
com vista ao melhoramento do projeto do Polis. De salientar que esta reunião foi 
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autenticada com uma ata. Passaram-se algumas semanas e até agora não houve 
qualquer esclarecimento. Por isso, o grupo de trabalho, em consenso, decidiu 
avançar com uma exposição deste assunto na Assembleia Municipal.”------------- 
O Senhor David Rosa usou da palavra, referindo concordar com o Senhor 
Presidente da Assembleia, pois na sua opinião, muitos dos munícipes do concelho 
têm estado de costas voltadas para a democracia. Disse ser de salientar as suas 
palavras, pois são um conforto para quem aqui está e que, os assuntos de 
interesse para o Município são sempre tratados neste plenário.-------------------- 
Referiu-se igualmente à problemática das obras do Polis que decorrem na 
Freguesia do Rogil, manifestando a sua posição e colocando as seguintes 
questões: Por que razão é que o projeto não foi apresentado na Freguesia do 
Rogil? Em relação a alguns dos materiais que estão a ser utilizados, 
nomeadamente, na Praia da Samouqueira e na Praia da Barradinha, pode-se 
constatar que não são iguais aos que estão a ser utilizados nos Municípios de 
Odemira e de Vila do Bispo.---------------------------------------------------------- 
Referiu-se também à sinalética colocada e respetivas coimas, em caso de 
incumprimento, assim como ao número de lugares de estacionamento nas 
praias.-------------------------------------------------------------------------------- 
Para finalizar, perguntou se, no passado, por parte da CDU e do PSD foram 
feitas algumas propostas em relação ao projeto Polis, nomeadamente, no que se 
refere à freguesia de Rogil?------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que ele é que tinha que agradecer as 
palavras dos munícipes presentes, assim como a sua colaboração e participação. 
Prestou alguma informação acerca da posição dos membros desta Assembleia, 
nomeadamente, quanto à posição do Senhor Rui Josué, Presidente da Junta de 
Freguesia de Rogil. Seguidamente, convidou o Senhor Presidente da Câmara a 
proceder à demonstração do projeto Polis, na Freguesia de Rogil.------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção agradecendo a 
presença de vários moradores na Freguesia de Rogil, a qual resulta da sua 
preocupação com um conjunto de ações do Polis que têm vindo a ser 
desenvolvidas naquela freguesia. Disse que estava prevista a presença de um 
representante do Polis, mas infelizmente, já havia outra marcação e isso não foi 
possível. Esclareceu que iria utilizar uma base de trabalho que lhe foi facultada 
pelo Polis e que esperava que, no final dessa exposição, pudesse dissipar algumas 
dúvidas, alguns mal-entendidos que possam estar a correr por aí, 
nomeadamente, nas redes sociais.-----------------------------------------------------
Referiu que, antes de se debruçar sobre este assunto, queria regozijar-se com as 
moções que anteriormente apresentadas pela bancada da CDU, com as quais 
não poderia estar mais de acordo. Assim como queria deixar uma palavra de 
conforto e esperança para com o Senhor Hermann, pessoa que muito estima e 
que está a passar por um momento muito difícil da sua vida, desejando que 
este se restabeleça o mais rápido possível, independentemente de poder a vir, ou 
não, a fazer parte desta Assembleia.--------------------------------------------------
Relativamente às ações Polis que estão a decorrer no Rogil, começou por dizer 
que as mesmas estão a ser feitas de acordo com o programa de ação, designado 
“Proteção e Recuperação de Sistemas Dunares e Arribas”. Julga não haver 
dúvidas, nem dificuldade nenhuma em estarmos de acordo quanto a isto, uma 
vez que esta sempre foi uma preocupação da população, assim como da Câmara. 
Um espírito que lhe foi imbuído e que o fez sentir-se cada vez mais responsável, 
aquando da sua chegada à Câmara Municipal e durante os oito anos que 
trabalhou com o Senhor Manuel Marreiros, foi o facto de depressa perceber que, 
um dos aspetos fundamentais que de alguma forma faz crescer de uma forma 
sustentável o turismo no concelho é o nosso deslumbre natural, que tem a ver 
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com as nossas praias, com as nossas falésias, com os nossos sistemas dunares, 
com as nossas paisagens, com o nosso povo, com a nossa gastronomia, entre 
outros. Obviamente que, para que nós possamos de alguma forma levar tudo isto 
até às gerações que se seguem, é natural que exista uma grande preocupação em 
relação à salvaguarda e à defesa da nossa costa e do nosso litoral.---------------- 
Recordou que, quando o plano estratégico do Polis foi aprovado, não havia uma 
única ação prevista para a Freguesia do Rogil. Isto foi desde logo muito 
preocupante, visto ter decorrido entre o final de um mandato e o início de outro, 
que coincidiu com o seu primeiro mandato como Presidente de Câmara. Achava 
preocupante porque havia três escadarias de acesso a três praias do Rogil, 
nomeadamente, Vale dos Homens, Barradinha e Carriagem, que estavam ilegais. 
Ora, estando ilegais e, quando duas delas estavam feitas e a da Carriagem tinha 
sido embargada no final do mandato, tendo sido levantado um auto à Junta de 
Freguesia de Rogil.------------------------------------------------------------------- 
Disse também querer prestar a sua homenagem à pessoa que na altura teve a 
coragem para avançar com as duas primeiras escadarias, em Vale dos Homens e 
na Barradinha, o Senhor Eliezer Candeias, antigo Presidente da Junta de 
Freguesia de Rogil, que, de alguma forma, ao tomar essa decisão, desafiou não só 
os instrumentos de gestão do território, mas desafiou também as entidades que 
tutelavam o território e, isto, com a cumplicidade da Câmara Municipal, porque 
desde sempre a autarquia transfere verbas para as Juntas de Freguesia para que 
estas executem as obras, nomeadamente, para as obras de construção das 
escadarias das praias de Vale dos Homens e da Barradinha. À terceira escadaria, 
foram apanhados, a coisa correu mal e a obra esteve embargada até há bem 
pouco tempo. Esta é a parte que o preocupava, ou seja, havia três situações 
ilegais em três locais que são considerados praias, por parte da Câmara 
Municipal, dos rogilenses bem como dos aljezurenses, mas não o são por parte 
do Parque Natural, da Agência Portuguesa do Ambiente, do POOC, nem tão 
pouco por parte do Governo português.----------------------------------------------- 
A parte que considera injusta, prende-se com o facto de que todas as Freguesias 
têm uma frente de mar, sendo essa uma particularidade do Município de Aljezur 
e, no entanto, não havia um único cêntimo destinado a ser gasto na Freguesia de 
Rogil. As soluções que existiam passavam pela necessidade da autarquia esforçar 
o seu capital social, situação de grande injustiça para a Câmara de Aljezur, ou a 
autarquia teria que convencer o Governo a investir esse dinheiro. Depois de 
muito trabalho, conseguiu-se que fossem preconizadas e decididas quatro 
intervenções para a Freguesia do Rogil, designadamente para a Samouqueira, 
Vale dos Homens, Barradinha e Carriagem, sem que saia dinheiro do capital 
social da Câmara para o Polis.------------------------------------------------------ 
A segunda questão tem a ver com o conceito destas intervenções, pois não 
estamos a falar de praias urbanas, mas sim de locais que para nós são praias, 
mas que não estão reconhecidas oficialmente e dificilmente o estarão no futuro. 
Vamos ver se no próximo POOC se consegue inscrever alguma praia no Rogil, 
pessoalmente, em relação ao Vale dos Homens não se lhe oferece qualquer tipo 
de dúvida, nem tão pouco em relação à Barradinha.--------------------------------- 
Assim sendo, e uma vez que o dinheiro não podia chegar por esta via, de 
requalificação de praias, como tantas outras que estão a acontecer, chegou 
através do programa de “Proteção e Recuperação de Sistemas Dunares e 
Arribas”. No entanto, havia um lema para esta ação, que era “aceder ao mar, 
preservando a terra”, o que lhe parece correto. Deste conceito constava 
basicamente: o ordenamento do estacionamento (afastando o estacionamento 
das arribas, porque de acordo com a lei geral é de facto proibido estacionar em 
cima das mesmas), a regularização dos acessos às praias, a recuperação dos 
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sistemas naturais, construção de miradouros, acessos sobrelevados (para evitar o 
pisoteio sobre a vegetação), sinalética diversa, minimização das situações de 
risco de pessoas e bens e, de certa forma aquilo que mais interessava, valorizar o 
espaço para que o mesmo pudesse ter usufruto por parte das populações.--------- 
Entretanto, disse querer dar conta de várias críticas que são feitas relativamente 
a esta matéria, inclusive questões que já aqui foram colocadas pelo Senhor Dinis 
Regino e pelo Senhor David Rosa, que são da mais elementar justiça e 
verdadeiras, que se prendem com o facto de os projetos terem sido apresentados 
no Festival da Batata-Doce, de terem estado disponíveis nas redes sociais, de 
terem sido feitas notas de imprensa, no entanto, e não obstante isso, o Polis 
deveria ter feito a apresentação destes projetos no Rogil. Sendo que ele, 
enquanto Presidente de Câmara também deveria ter tido essa sensibilidade. Não 
a teve, mas também são se vai inocentar por isso e culpabilizar apenas o Polis, 
aproveitando a oportunidade para, na presença de uma parte significativa dos 
rogilenses, pedir desculpa por esta lacuna, que eventualmente poderia ter 
evitado algumas confusões.--------------------------------------------------------- 
Relativamente à crítica que se faz, quanto à utilização de materiais reciclados, 
referiu que estes são cada vez mais utilizados neste tipo de requalificação, 
nomeadamente, requalificações que têm a ver com praias e com arribas. 
Primeiro, porque são materiais muito mais caros que a madeira, que dão 
garantias de mais facilidade e melhor manutenção em relação a estas obras, são 
materiais convencionados e aceites pelo Ministério do Ambiente, pelo ICNF e 
pela Agência do Portuguesa do Ambiente. Salientou que isso não é nenhum fator 
discriminativo, muito pelo contrário, pois se houvesse alguma discriminação ela 
estaria a ser feita pela positiva, nas obras do Rogil.--------------------------------- 
Quis ainda salientar que, e esta deveria ter sido a primeira coisa a ser dita, não 
quer convencer ninguém de nada, está apenas a tentar prestar a devida 
informação e em muitas das circunstancias dá aquela que é a sua opinião, logo 
as pessoas podem perfeitamente estar em desacordo consigo.---------------------- 
Seguidamente, passou a fazer uma exposição detalhada sobre o programa de 
ações que está a ser desenvolvida pelo Polis, na Freguesia de Rogil, designado 
“Proteção e Recuperação de Sistemas Dunares e Arribas”, a qual foi 
acompanhada por uma apresentação em power point.------------------------------ 
A Senhora Maria Nascimento colocou uma questão relacionada com a 
construção do parque infantil em Maria Vinagre.----------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que o que poderia garantir é que iria ser 
reforçada uma verba para esse fim. Garantiu ainda que, Maria Vinagre vai ter 
um dos parques infantis mais bonitos construído no Município de Aljezur, tanto 
por vontade do Senhor Presidente da Junta, como por vontade da Câmara 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Vicente de Jesus disse que, neste momento, o seu maior desgosto é 
morar no Rogil, no Concelho de Aljezur, dado os entraves e proibições que cada 
vez mais existem às atividades relacionadas com a apanha de marisco.------------ 
O Senhor Presidente da Câmara disse entender e respeitar o desgosto que vai na 
alma de muitos rogilenses. No entanto, gostava que entendessem que estas 
obras, independentemente de se concordar com elas ou não, nada têm a ver com 
o acesso.----------------------------------------------------------------------------- 
O que foi feito em relação ao Plano de Ordenamento do PNSACV, à proibição que 
aí foi feita, foi uma perfeita canalhice. Disse que o que lhe custou ainda mais é 
que isso tivesse sido feito e protagonizado por um Governo que era do seu 
partido, na altura. Que os Municípios de Aljezur, Odemira e Vila do Bispo, tudo 
fizeram para impugnar esse Plano de Ordenamento, mas não foram bem 
sucedidos. Inclusive, presentemente será bastante difícil voltar a mexer nesse 
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documento, uma vez que vai haver eleições e as prioridades vão ser outras. 
Garantiu ainda que as dificuldades são muitas, mas o assunto não está 
esquecido e, brevemente, a luta retomará e por parte da Autarquia tudo será 
feito no sentido de reverter a atual situação.--------------------------------------
Em relação às leis da pesca lúdica, desde o seu início, já se evoluiu bastante. 
Facto que pode ser comprovado pelo Senhor David Rosa, que desde o início tem 
sido o porta-voz de muitos dos aljezurenses, nesta luta pela pesca lúdica. 
Aproveitando a oportunidade e enquanto Presidente de Câmara, quis reconhecer 
o trabalho que o Senhor David Rosa tem feito em prol da pesca lúdica, não só 
para o Município de Aljezur mas também para os municípios vizinhos.------------ 
O Senhor David Rosa disse ser consensual a questão das praias do Vale dos 
Homens e da Carriagem, colocando ainda questões relacionadas com o 
estacionamento na Carriagem, Barradinha e Samoqueira.-------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que após a conclusão das obras, estas 
daqui a algum tempo poderiam vir a passar para a gestão da Câmara 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor David Rosa, uma vez que o Senhor Presidente tinha dito que achava 
que as obras poderiam vir a passar para a gestão da Câmara, perguntou qual o 
tempo previsto para essa situação?--------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que não há nada que não seja reversível. 
No entanto, este momento da obra e do projeto, não é fácil reverter esta 
situação dos parques de estacionamento. O que disse é que, daqui a algum tempo 
talvez num período de um/dois anos, isso poderá vir a acontecer.------------------ 
Esclareceu ainda que a Câmara Municipal de Aljezur ainda não tomou nenhuma 
deliberação, mas ele, enquanto representante do Município na Assembleia Geral 
da Sociedade Polis, já comunicou por escrito que a Câmara Municipal de Aljezur 
só recebe as obras do Polis, sejam elas em zonas urbanas, ou zonas não urbanas, 
desde que o Governo garanta um fundo estrutural para manutenção das 
mesmas, pois já bastou o esforço financeiro de um milhão e trezentos mil euros 
que a Câmara teve que colocar lá.----------------------------------------------------- 
O Senhor António Marreiros disse que, apesar de já ser bastante tarde, uma vez 
que nada vai ser modificado, gostaria de dizer que está em desacordo com quase 
tudo o que aqui foi dito. Abordou ainda a questão da utilização de materiais 
reciclados nas obras do Polis, a questão do estacionamento e consequentes 
multas, assim como o facto de, a ele, enquanto morador no concelho, mais 
propriamente na Esteveira, lhe serem impostas uma série de restrições e, agora, 
vem esta gente de fora e andam a carregar baldes de cimento rocha abaixo e 
tudo lhes é permitido.--------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse lamentar não poder dizer que estava 
completamente de acordo com o que foi dito pelo Senhor António Marreiros, pois 
aí estaria a ser hipócrita, no entanto, percebe a sua revolta e respeita-a. No 
entanto, havia uma questão legal relacionada com a escadaria de acesso às 
praias que ele, enquanto Presidente de Câmara, queria e tinha que resolver, caso 
contrário, a autarquia seria obrigada a retirar todas aquelas infraestruturas.--- 
O Senhor Manuel Marreiros referiu que, o que foi feito na praia do Vale dos 
Homens e na praia da Samouqueira, à semelhança do que foi feito noutras 
praias, no enquadramento legal previsto, nomeadamente, no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira, é um ganho, relativamente àquilo que está 
previsto nesses diplomas. Ou seja, os planos preveem muito menos do que o que 
está ali, pois nalguns casos não previam nada sequer. Quanto ao caráter legal, 
não se vai pronunciar. Aquilo que entendeu, perante as intervenções que aqui 
foram proferidas, é que as pessoas são da opinião que uma intervenção mais 
natural seria mais adequada do que aquilo que foi feito, uma intervenção mais 



 

 

 

Sessão de 27/02/2015 

 

 

10 

respeitadora do ponto de vista natural. Pode-se criticar os materiais utilizados, 
mas é para isso que existem técnicos paisagistas que devem saber fazer essas 
leituras.------------------------------------------------------------------------------ 
Face ao que lhe foi permitido analisar na apresentação em power point, 
relativamente à praia da Barradinha, parece-lhe haver algum exagero na 
intervenção que foi feita, no ponto de vista da introdução de uma série de coisas 
que talvez não fosse necessário lá estarem.------------------------------------------- 
Disse compreender a preocupação manifestada por os carros ficarem um bocado 
afastados, pois nalguns sítios estava-se lá em baixo na praia e via-se os carros, o 
que em termos de segurança era melhor. No entanto, não lhe parece errado o 
facto de, nesta intervenção, o estacionamento ter sido afastado um pouco das 
arribas.------------------------------------------------------------------------------ 
Em relação à praia da Samouqueira, esclareceu que, a partir do momento em 
que uma entidade pública, embora seja uma empresa privada gere capitais 
públicos, intervenha num espaço daqueles passa a assumir uma 
responsabilidade mediante aquilo que ali vai acontecer. Ou seja, essas obras são 
publicitadas, quer seja na comunicação social, quer seja através da colocação de 
cartazes e, existe ali um problema de segurança muito grave que diz respeito à 
escadaria existente. Há uns anos atrás, enquanto Presidente de Câmara, teve a 
oportunidade de notificar o PNSACV para demolir aquela estrutura. Uma vez 
que a situação se mantém, julga que a Câmara deve-o fazer de novo, para 
salvaguardar a segurança dos utentes da praia, bem como a posição da 
Câmara.------------------------------------------------------------------------------ 
Em relação aos problemas de estacionamento, todos sabemos como eles irão ser 
resolvidos, as pessoas vão passar a invadir os terrenos circundantes para 
estacionamento.------------------------------------------------------------------------ 
Quanto à questão da pesca lúdica, a sua opinião é sobejamente conhecida. Entre 
outras coisas, nunca percebeu porque é que, ele não pode apanhar um sargo à 
cana, mas uma pessoa que faça pesca submarina, ou que esteja num barco, já 
pode apanhar; há defeso para os pescadores lúdicos, mas não há defeso para os 
pescadores profissionais. Se há lei, estas coisas deveriam fazer sentido, pois só 
deve ser cumprido aquilo que as pessoas compreendem e consideram justo.------- 
Basicamente, é da opinião que as intervenções do Polis melhoram e dignificam 
um bocado mais aqueles espaços, independentemente das incompreensões 
quanto aos materiais utilizados, pois não considera isso muito relevante. O que é 
importante ressaltar é que há uma preocupação das pessoas quanto a uma 
utilização mais cuidada do espaço, no sentido de ele manter o seu aspeto mais 
natural, sem exageros de intervenção.------------------------------------------------ 
Para terminar, em relação à praia do Vale dos Homens e à sua atual situação, a 
qual é do conhecimento do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Presidente 
da Junta de Freguesia, referiu que há um regulamento/lei de estradas e 
caminhos municipais que define a intervenção que os particulares podem ter na 
proximidade das estradas. Portanto, não podem fazer qualquer tipo de 
intervenção nas valetas e nas bermas das estradas, nem tão pouco podem dizer 
que o terreno é deles. Logo, quem lá plantou as canas no alcatrão, quem pôs os 
paus mesmo em cima do alcatrão, enlaçados com uma corda, não o deveria ter 
feito. Mas a Câmara também já poderia lá ter passado uma máquina com o 
intuito de limpar as bermas. Mas naturalmente era melhor que Câmara 
pressionasse os proprietários para retirarem tudo dali, caso contrário a Câmara 
mesmo o fará mediante a apresentação dos custos aos proprietários. A verdade é 
que não gostava de ver aquela obra inaugurada, com aquele pórtico ali à 
entrada.---------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara disse querer congratular-se com aquilo que foi 
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dito pelo Senhor Manuel Marreiros. Esclareceu também já se ter debatido pela 
demolição daquilo, mas parece-lhe que a questão é outra. Quanto às 
intervenções, referiu que, nomeadamente, quando ele ou quando o Polis, dizem 
que há instabilidade na arriba as pessoas riem-se, pois acham que não há 
instabilidade coisíssima nenhuma. Também concorda que estas ações enobrecem 
os locais e dão alguma notoriedade aos espaços em causa.-------------------------- 
O Senhor João Fernandes referiu o facto de quererem destruir a vegetação, para 
fazerem o estacionamento na Barradinha, facto que mostra que o projeto se 
contradiz a si mesmo.------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara disse que esta era uma questão inteligentíssima, 
sem menosprezo por todas as outras que já foram colocadas. Enquanto que o 
Senhor Manuel Marreiros disse que este projeto vai significativamente além 
daquilo que é possível fazer, de acordo com o enquadramento legal previsto. 
Logicamente existem contradições, mas a única forma de se conseguir um espaço 
destinado a um veículo prioritário na Barradinha, passava por mandar abaixo o 
morro que ali se encontrava. Do ponto de vista da biodiversidade e dos valores 
ambientais em presença, a vegetação que há ali é esteva, sem menosprezo pela 
sua importância.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor David Rosa disse ter ficado bem patente que estas obras estão a ser 
feitas sob a tutela do Polis e do Parque Natural também fazer parte do projeto. 
Abordou ainda a problemática de se viver numa zona de Parque Natural e as 
desvantagens que isso nos pode causar, no entanto, disse ser da opinião que não 
se deve viver sempre de costas voltadas, nem tão-pouco se deve arranjar sempre 
o mesmo bode expiatório, para tudo aquilo que acontece no Concelho e que nos 
desagrada. O importante é podermos viver em harmonia.-------------------------- 
Referiu ainda que, possivelmente, poderia haver mais divulgação acerca daquilo 
que se passa na Assembleia Municipal, para que as pessoas venham mais e 
participem mais.------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara disse concordar inteiramente com o que foi dito 
pelo Senhor David Rosa, que viver num Parque Natural deve ser motivo de 
orgulho, por um lado, mas sendo um motivo de orgulho não pode ser um colete 
de forças. Os equilíbrios são difíceis de criar, mas não são impossíveis. Isto 
porque, nos dias que correm, começa a ser cada vez mais difícil viver com um 
sorriso nos lábios. Uma coisa garantiu, é que não somos capazes de fazer as 
coisas sem afeto e é isso que às vezes vai faltando entre as pessoas. Em 
comunidade tem que se viver com regras, caso contrário viveríamos numa 
anarquia, agora as regras não têm é que ser tão apertadas. É triste, ir-se à 
Samouqueira e ver-se que já arrebentaram aquilo que lá foi feito.------Em 
relação a um projeto agrícola que está a ser executado na Esteveira, informou 
que, estes projetos não passam, nem são autorizados, pela Câmara, porque são 
de interesse para o setor agro/alimentar, logo têm majoração. Disse ainda que os 
serviços de fiscalização da autarquia estão a tentar lá entrar e estão a ter 
dificuldades, isto porque a Câmara quer saber o que ali está a ser feito.----------- 
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, independentemente deste órgão 
autárquico estar sempre de braços abertos para receber os seus munícipes, tem a 
certeza que nunca o Presidente da Câmara, ou qualquer um dos Vereadores, se 
escusou a falar com algum munícipe.-------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara quis referir que, daqui a pouco tempo, irá ter 
problemas outra vez, por causa do Polis. Isto porque há uma empreitada que já 
deveria estar adjudicada, mas ainda não o foi, que é a empreitada da Praia de 
Odeceixe. Quando isso acontecer, irão surgir mais problemas, mais dúvidas, mais 
descontentamento. Mas uma coisa é certa, não voltará a cometer a falta que 
cometeu em relação à população do Rogil, no  que  respeita à  apresentação  das 
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ações a desenvolver.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu mais uma vez o contributo de 
todos aqueles que estiveram presentes nesta sessão, pois julga ter sido positivo 
para todos, esperando ver mais vezes a participação dos munícipes, pois os 
assuntos que aqui são debatidos dizem respeito a toda a população do Município 
de Aljezur.---------------------------------------------------------------------------- 
 

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 perguntou qual o resultado da reunião 
havida na Câmara Municipal sobre o autocaravanismo.---------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que as Câmaras Municipais, através 
da AMAL, estão a trabalhar em rede com a CCDR, com o Turismo do Algarve e 
com a Associação que tem a ver com as atividades turísticas, tendo-se verificado 
que cada vez mais há uma enorme afluência do turismo de autocaravanas, sendo 
que há conceitos diferentes deste tipo de turismo. Pessoalmente, considera que 
este tipo de turismo trás mais-valias para concelhos como o nosso, tendo em 
conta o tipo de autocaravanas que chegam até nós. São um tipo de turistas que, 
se lhes for proporcionada uma infraestrutura adequada à sua permanência, a 
maior parte deles, posteriormente deslocam-se através de bicicletas, velocípedes 
com motor ou, pequenos carros que cada vez mais se vêm acoplados às 
autocaravanas.----------------------------------------------------------------------- 
Informou que o Algarve não está dotado deste tipo de infraestruturas, mas que 
considera que esta matéria deve ser desenvolvida pela iniciativa privada, não 
obstante, no orçamento municipal estar contemplada uma verba para esse fim, 
independentemente de ainda não estar definido em concreto se essa irá ser uma 
infraestrutura municipal, ou se, será feita uma hasta pública para a sua 
atribuição.--------------------------------------------------------------------------- 
Certo é que, existe a preocupação de haver no Município de Aljezur 
infraestruturas, pelo menos uma a norte e outra a sul, que possam satisfazer as 
necessidades do turismo de autocaravanismo. Necessidades, essas que são 
básicas, pois trata-se de um projeto que contemplará apenas pontos de 
abastecimento de água e pontos de descarga de efluentes, mas que 
eventualmente poderá ser complementado com uma pequena loja de 
conveniência ou, com um pequeno posto de informação turística. Esclareceu 
ainda que, se antes, o mais difícil era situar estas infraestruturas em zona de 
Parque Natural, agora o mais complicado é situá-las em sede de Reserva 
Agrícola Nacional.---------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA AO XXII CONGRESSO 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – O Senhor 
Presidente da Assembleia informou que nos dias vinte sete e vinte e oito de 
março de dois mil e quinze, vai realizar-se em Tróia, o XXII Congresso Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. Mais informou que, nos termos dos 
Estatutos daquela Associação, o plenário do Congresso é constituído por todos os 
Presidentes de Câmara Municipal, todos os Presidentes de Assembleia Municipal 
e por um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia, por cada 
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Município, eleito em sessão plenária da Assembleia Municipal respetiva. ---------
Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta: -----------------------
“ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA AO XXII CONGRESSO DA ANMP ---------- 
Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Aljezur, propõem 
o Presidente da Junta de Freguesia de Rogil para participal no XXII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios. -------------------------------------------------
P’ (s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista.--------- 
Licínia Rodrigues.” --------------------------------------------------------------------- 
A eleição foi feita através de votação, por escrutínio secreto, sendo dezassete 
votos registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a 
seguinte votação:- Votos a favor – dezassete.----------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA CPCJ DE ALJEZUR DOIS MIL E 
CATORZE: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi feita uma breve 
explanação acerca do presente assunto, através de um enquadramento do 
trabalho desenvolvido e do respetivo balanço deste relatório da CPCJ de Aljezur.- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: – O 
Senhor Presidente da Assembleia referiu-se à necessidade da criação da 
Comissão Permanente da Assembleia Municipal, tendo apresentado uma 
proposta com os seguintes membros: ------------------------------------------------- 
“Manuel Alberto Santinhos Cristo – Presidente da Assembleia, José Carlos 
Pacheco da Silva – Partido Socialista; Iládio de Jesus Alves Furtado – Partido 
Social Democrata e Anadá de Filipitsch Gomes – CDU- Coligação Democrática 
Unitária.” ------------------------------------------------------------------------------
A eleição foi feita através de votação por escrutínio secreto, sendo dezassete 
votos registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a 
seguinte votação:- Votos a favor – dezassete.----------------------------------------- 
 

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, com exceção das que foram tomadas por escrutínio 
secreto.------------------------------------------------------------------------------ 
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas zero horas quinze minutos do 
dia vinte e oito de fevereiro 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. ----------------------------------------------------------- 
 

 

� � � 
 

 

O PRESIDENTE 

 

  _ 



 

 

 

Sessão de 27/02/2015 

 

 

14 

 
O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 

  _ 


