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membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor Américo Martins de Novais, 
portador do Bilhete de Identidade número um milhão vinte e três mil 
quatrocentos e noventa e três emitido em nove de janeiro de dois mil e oito, pelos 
Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em 
substituição da Senhora Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais eleita 
nas listas do Partido Social Democrata. -----------------------------------------------  

 

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 quinze de dezembro 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. ------------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  
– de Associação Nacional de Freguesias, e-mail de vinte e oito de dezembro de 
dois mil e quinze, acusando a receção da moção ”Exploração de hidrocarbonetos 
no Município de Aljezur e Litoral adjacente”. -----------------------------------------  
– de Associação Nacional de Freguesias, e-mail de vinte e oito de dezembro de 
dois mil e quinze, acusando a receção da moção ”Perímetro Rega do Mira – 
Modernização do Bloco Rega XIV”.-----------------------------------------------------  
– de Ordem dos Enfermeiros, ofício número onze mil setecentos e  cinquenta e 
quatro, de vinte e nove de dezembro de dois mil e quinze, acusando a receção da 
moção ”Em defesa do Serviço Nacional de Saúde no Algarve” e que a mesma será 
encaminhada à Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. ----------------  
– de  Gabinete do Presidente da Assembleia da República, ofício número cento e 
quinze, de vinte e oito de dezembro de dois mil e quinze, acusando a receção da 
moção “Exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur e litoral 
adjacente” e que a mesma foi remetida aos Grupos Parlamentares e aos Senhores 
Deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e da Comissão 
de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 
Habitação. -------------------------------------------------------------------------------  
– de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, ofício número cento e 
dezasseis, de vinte e oito de dezembro de dois mil e dezasseis, acusando a receção 
da moção “É urgente a abolição de portagens na Via do Infante” e que a mesma 
foi remetida aos Grupos Parlamentares e aos Senhores Deputados da Comissão 
de Economia, Inovação e Obras Públicas. ---------------------------------------------  
– de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, ofício número cento e 
dezassete, de vinte e oito de dezembro de dois mil e quinze, acusando a receção 
da moção “Perímetro de Rega do Mira – Modernização do Bloco de rega XIV” e 
que a mesma foi remetida aos Grupos Parlamentares e aos Senhores Deputados 
da Comissão da Agricultura e Mar.----------------------------------------------------  
– de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, ofício número cento e 
dezoito, de vinte e oito de dezembro de dois mil e quinze, acusando a receção da 
moção “Em defesa do serviço Nacional de Saúde no Algarve” e que a mesma foi 
remetida aos Grupos Parlamentares e aos Senhores Deputados da Comissão de 
Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de quatro de 
janeiro de dois mil e dezasseis, enviando pergunta ao Governo sobre a falta de 
recursos no Centro de Saúde de Aljezur. ----------------------------------------------  
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– de Ordem dos Médicos, e-mail de cinco de janeiro de dois mil e dezasseis, 
acusando a receção da moção “Em defesa do Serviço Nacional de Saúde no 
Algarve”. ---------------------------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de seis de 
janeiro de dois mil e dezasseis, enviando pergunta ao Governo sobre a 
monotorização e remoção de amianto nos centros de saúde do Algarve. -----------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de sete de 
janeiro de dois mil e dezasseis, enviando pergunta ao Governo sobre as 
concessões de apoio balnear e de apoio recreativo na praia de Odeceixe. ----------  
– de Comissão de Saúde da Assembleia da República, e-mail de sete de janeiro de 
dois mil e dezasseis, acusando a receção de ofício enviando a moção “Em defesa 
do Serviço Nacional de Saúde no Algarve” dirigido ao Presidente da Assembleia 
da República, que o fez baixar à Comissão de Saúde e foi distribuído aos 
Deputados da Comissão. ---------------------------------------------------------------  
– de Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, e-mail de oito 
de janeiro de dois mil e dezasseis, acusando a receção da moção “Perímetro de 
Rega do Mira-Modernização do Bloco de Rega XIV” enviada ao Presidente da 
Assembleia da República, que a despachou para a Comissão de Agricultura e do 
Mar e foi dado conhecimento aos Deputados da Comissão. -------------------------  
– de Junta de Freguesia de Rogil, ofício número cinco, de sete de janeiro de dois 
mil e dezasseis, informando que apoia a iniciativa de adesão do Concelho de 
Aljezur à Rota do Petisco. --------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentado Partido Popular e-mail de catorze de janeiro de dois 
mil e dezasseis, acusando a receção das moções “Perímetro de Rega do Mira-
Modernização do Bloco de Rega XIV” e “Exploração de hidrocarbonetos no 
Município de Aljezur e litoral adjacente”. ---------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de dezoito de janeiro de dois mil e 
dezasseis, acusando a receção da moção “Exploração de Hidrocarbonetos no 
Município de Aljezur e litoral Adjacente”. --------------------------------------------  
– de Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da 
República, e-mail de vinte e um de janeiro de dois  mil e dezasseis, acusando a 
receção das moções sobre “Exploração de hidrocarbonetos no Município de 
Aljezur e litoral adjacente” e “É urgente a abolição de portagens na Via do 
Infante”, que foram enviadas ao Presidente da Assembleia da República e as 
despachou para a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e 
distribuídas aos Deputados da Comissão. ---------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de  vinte e cinco de janeiro de dois 
mil e dezasseis, acusando a receção da moção “Perímetro de Rega do Mira-
Modernização do Bloco de Rega XIV” . -------------------------------------------------  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número duzentos e setenta e nove, de 
vinte e um de janeiro de dois mil e dezasseis, acusando receção da moção “Em 
defesa do Serviço Nacional de Saúde no Algarve”, a qual foi transmitida ao 
Gabinete do Ministro da Saúde. -------------------------------------------------------  
– de Presidência da República, ofício número cento e cinquenta e quatro, de vinte 
e seis de janeiro de dois mil e dezasseis, acusando receção das moções 
“Exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur e litoral adjacente”, 
“Perímetro de Rega do Mira-Modernização do Bloco de Rega XIV” e “Em defesa do 
Serviço Nacional de Saúde no Algarve”, tendo sido as mesmas enviadas ao 
Governo. ---------------------------------------------------------------------------------  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número duzentos e oitenta e dois, de 
vinte e um de janeiro de dois mil e dezasseis, acusando receção das moções 
“Exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur e litoral adjacente” e 
“Perímetro de Rega do Mira-Modernização do Bloco de Rega XIV”. -----------------  
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– de Gabinete do Secretário de Estado da Energia, ofício número trezentos e 
oitenta e cinco, de vinte e oito de janeiro de dois mil e dezasseis, acusando 
receção da moção “Exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur e 
litoral adjacente” e que envidarão as diligências e todos os esforços necessários 
no sentido de garantir que os receios manifestados efetivamente não se 
verifiquem. ------------------------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de quatro de 
fevereiro de dois mil e dezasseis, enviando resposta do Governo à pergunta sobre 
a dramática falta de médicos especialistas no Centro Hospitalar do Algarve. -----  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de quatro de 
fevereiro de dois mil e dezasseis, enviando resposta do Governo à pergunta sobre 
concessões de apoio balneário e de apoio recreativo na praia de Odeceixe. --------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de cinco de 
fevereiro de dois mil e dezasseis, enviando pergunta ao Governo sobre a 
reavaliação dos contratos e pesquisa e exploração de petróleo e gás natural no 
Algarve e avaliação do impacto ambiental e económico. ----------------------------  
– de Gabinete do Secretário de Estado da Energia, ofício número quatrocentos e 
sessenta e sete, de três de fevereiro de dois mil e dezasseis, informa ter tomado 
conhecimento da moção “Perímetro de Rega do Mira-Modernização do Bloco de 
Rega XIV” e que se manterá atento, apresar de, todavia, o seu contexto se 
adequar ao quadro de competências do Ministério do Ambiente. -------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de dezasseis de 
fevereiro de dois mil e dezasseis, enviando resposta do Governo à pergunta sobre 
a falta de recursos no Centro de Saúde de Aljezur. -----------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: ----------------------  
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para falar sobre uma ação que, 
uma vez que não foi inscrita no Plano Plurianual de Investimentos, está dotada 
de orçamentação, no entanto, se a Assembleia Municipal autorizar a mesma 
poderá vir a ser inscrita. Passou a prestar alguns esclarecimentos acerca do 
assunto, referindo nomeadamente que, neste Quadro Comunitário, está aberto 
um concurso para seis municípios do Algarve, sendo que um desses municípios é 
o de Aljezur, para aquisição de uma unidade móvel de saúde. Disse também 
saber que a competência da saúde é uma competência governamental, assim 
como também sabe que uma unidade móvel de saúde não vem resolver o 
problema nos concelhos. Todavia, há concelhos no Algarve que têm esse 
equipamento, designadamente o concelho de Alcoutim. -----------------------------  
Disse que este é um projeto que ronda os sessenta/setenta mil euros, com uma 
taxa de comparticipação na ordem dos oitenta por cento. Que existe a 
possibilidade de ser celebrado um protocolo com a ARS Algarve, para a colocação 
de um médico e de um ou dois enfermeiros, nessa unidade móvel de saúde, cuja 
atividade seria apenas nesse equipamento. O principal objetivo desta aquisição é 
a possibilidade desta unidade ir junto das populações mais isoladas, das 
populações mais idosas que tenham maior dificuldade em se deslocar ao Centro 
de Saúde, ou às suas extensões, na qual poderão vir a ser feitos 
eletrocardiogramas e no limite máximo poderão ser feitas consultas de rasteio, 
consultas de clinica geral e prestados cuidados médicos de saúde primários, à 
semelhança daquilo que é feito nos centros de saúde e nas extensões de saúde. ---  
O Senhor Américo Novais disse que a população do nosso concelho é uma 
população envelhecida, que precisa de cuidados e precisa de assistência, pelo que 
considera que é de aplaudir uma decisão como esta.--------------------------------
O Senhor João Santos disse congratular com esta iniciativa da Câmara 
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Municipal de propor esta ação à Assembleia. Referiu que, pessoalmente e em 
representação da Junta de Freguesia de Bordeira apoia esta iniciativa, pois tal 
como foi dito pelo Senhor Presidente, não se trata apenas do esforço médico que 
é feito numa primeira intervenção, mas também num caráter preventivo e de 
acompanhamento em algumas situações. No caso da população da freguesia de 
Bordeira, tem apenas um dia específico, por semana, para se deslocar ao Centro 
de Saúde de Aljezur, dada a situação que se verifica atualmente, muitas vezes as 
pessoas deslocam-se a Aljezur e quando chegam cá não há médico, nem 
tampouco para passar uma receita.---------------------------------------------------
O Senhor José Cavaco disse considerar esta iniciativa muito útil, referindo que 
poderia ser feito um levantamento onde fossem sinalizadas as situações mais 
vulneráveis e mantê-las sob controlo, por exemplo.---------------------------------- 
O Senhor Henrique Henriques disse que se esta iniciativa for vista como um 
complemento à saúde, no concelho de Aljezur, julga que poderá ser vantajosa 
para o Município e para as suas populações. Se nesta unidade poderem ser feitas 
consultas, diagnósticos, rastreios em várias situações, eletrocardiogramas, etc. 
considera ser importante, assim como um projeto interessante. Podendo 
inclusive, contribuir para que seja possível conseguirmos libertar alguns técnicos 
do Centro de Saúde, que em muitos dias são responsáveis por essas situações. No 
entanto, também considera que deve ser ponderada a questão dos custos, de 
quem é a responsabilidade dessas despesas e de quem é a responsabilidade de 
orientar essas saídas. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz referiu que na sua opinião, o Município de Aljezur 
deve seguir em frente com essa candidatura, dado que os valores aqui referidos 
são irrelevantes, devendo contudo salvaguardar a intervenção da ARS Algarve, 
pois sem isso a situação tornar-se-ia mais complicada. -----------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse estar satisfeito com a sensibilidade 
demonstrada, a qual vai de encontro à sua, sendo que a questão dos custos 
passará sempre pela contratualização com a ARS Algarve, através de protocolo. 
O problema, na sua opinião é só um, é saber como é que vai evoluir o setor da 
saúde, no País, pois atualmente está instaurado um perfeito caos. Em que as 
Câmaras pura e simplesmente têm que se substituir ao Estado. De qualquer das 
formas, acredita que o Serviço Nacional de Saúde seja, cada vez mais, universal e 
não haja nenhum revés. Pois acredita que há uma tendência gradual para que 
ele melhor nos próximos tempos, por ação governativa. ----------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente, usou da palavra o 
Senhor David Rosa reportando-se a uma intervenção da Senhora Anadá Gomes 
na última sessão da Assembleia, acerca das concessões para a Praia de Odeceixe, 
a qual mereceu uma interposição do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Odeceixe e do Senhor Presidente da Câmara, disse terem passados alguns dias, 
que o concurso foi ganho e que as pessoas que ganharam a concessão na praia, 
vão mesmo avançar. Posto isto, perguntou se, se mantém a palavra do Senhor 
Presidente da Câmara de não dar parecer favorável àquela concessão, ou se, é a 
favor da mesma? ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse repetir tudo aquilo que disse na última 
Assembleia Municipal, em relação a esta matéria. Reiterou não concordar com 
concessões que artificializem os nossos areais. Pois considera que os nossos 
areais são únicos, são diferentes e, em Odeceixe, disse ser muito sético em 
relação à colocação dos vulgarmente designados “coqueiros”, pois acha que 
aquilo não se aplica às nossas praias, pois não trazem qualquer mais-valia ao 
areal e à envolvente, mas que, infelizmente, já vêm sendo concessionados na 
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Praia do Amado. Outra coisa, são as espreguiçadeiras, que são de facto alugadas 
mas são retiradas no final do dia.-----------------------------------------------------  
Quanto à colocação de infraestruturas pesadas, de concessão numa praia, é uma 
situação que, particularmente, também não lhe agrada, no entanto, percebe a 
sua utilidade. Como também percebe a utilidade de, umas, duas infraestruturas 
que todos os anos são colocadas, mas que no final da época balnear são sempre 
retiradas, uma na Praia da Bordeira e outra na Praia da Amoreira. Na altura 
disse também que, até à aprovação do novo POOC, a Câmara, infelizmente, não 
é vista nem achada neste tipo de decisões. Disse ainda que, segundo sabe, a 
concessão do que foi ganho na Praia de Odeceixe, é rigorosamente igual àquilo 
que já lá trabalhou há um, ou dois anos e que tem a ver com uma atividade 
desportiva chamada “Paddle surfing”.-------------------------------------------------  
Disse também ter também conhecimento que esta concessão foi ganha por dois 
jovens de Odeceixe. E, se é assim, se a concessão foi entregue a dois jovens de 
Odeceixe, dinâmicos e empreendedores, que também estão ligados a atividades 
marítimas/recreativas, no caso concreto do surf, então sente-se feliz por isso, 
desde que isso seja feito sem desvirtuar a praia. Esclareceu ainda que, segundo 
sabe, no máximo, isto implicará uma pequena infraestrutura de madeira, que 
não conflituará com o plano de praia e ficará junto ao rio, em zona a decidir e 
de acordo com aquela que for a dinâmica das marés e do areal, até ao início da 
época balnear.--------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que, para ser sincero e se de facto aquilo que lhe relataram é 
verdade, considera que isso é importante para Odeceixe e para os dois jovens que 
ficaram com essa concessão. Isso não lhe parece mal, opinião contrária teria se 
fosse para colocar no areal uma série de “coqueiros”, ou qualquer outro tipo de 
atividade de desvirtualizasse o areal, ou a praia. Posto isto, disse querer deixar 
bem clara a sua posição, assim como a Câmara: não é visto com bons olhos tudo 
aquilo que possa artificializar de facto as praias. Obviamente que pode não 
gostar de saber que na Praia de Odeceixe, ou em qualquer outra das nossas 
praias, andem a vender sandes, ou “bolas de Berlim”, só que, infelizmente, não 
pode controlar essas situações. Só que para isso acontecer, obviamente que tem 
que estar licenciado. --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira disse que tudo o que foi dito pelo Senhor Presidente da 
Câmara corresponde à verdade. No entanto, e talvez o Senhor Presidente 
desconheça, foram atribuídas duas concessões, aquela que por ele foi referida e 
uma outra, que tem a ver com um apoio de praia e os ditos “coqueiros” que o 
Senhor Presidente referiu. Disse já ter manifestado a sua opinião acerca deste 
assunto, na última Assembleia, mas quis voltar a manifestar o seu desagrado 
quanto a esta situação, pois considera que estas infraestruturas não fazem 
qualquer sentido nas praias do nosso concelho, mas sim nas praias mais a sul do 
Algarve. Pois as nossas praias são conhecidas pela sua beleza, por serem mais 
“selvagens”.------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda o facto de que, nem a Junta de Freguesia de Odeceixe, nem a 
Câmara Municipal terem sido ouvidas acerca deste assunto. No entanto, quando 
soube quem tinha ganho a concessão, aquilo que disse aos jovens foi que a Junta 
de Freguesia não seria um entrave, mas sim, iria ser uma entidade que facilitaria 
para que tudo corresse bem. Que a Junta de Freguesia tinha interesse em 
trabalhar conjuntamente com eles e com a Capitania, para que de alguma 
forma aquilo se pudesse enquadrar na praia, sem prejudicar muito a população 
que frequenta a praia e todos os inúmeros turistas que nos visitam todos os 
anos. Referiu ainda que, em conversas informais com o Senhor Vereador José 
Gonçalves e o Capitão do Porto de Lagos, foi transmitido que a Junta de 
Freguesia gostaria de ser ouvida a fim de poder dar a sua opinião, antes dessas 
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infraestruturas serem colocadas na praia, por forma a minimizar o impacto que 
isso poderia causar. ---------------------------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes disse que gostaria de reafirmar aquilo que é a posição 
da sua bancada, relativamente a este assunto e que já foi transmitido na última 
sessão da Assembleia. Referiu que “nós, Partido, eramos contra. Eu, 
pessoalmente, como independente, estou completamente de acordo. Depois de 
ter ouvido as duas pessoas que ganharam a concessão e ter-me sido informado 
que não iriam ser colocados quaisquer “coqueiros” e que, a atividade dos 
nadadores-salvadores iria ser mais alargada, não vejo qualquer inconveniente. 
Isto desde que isso não venha a desvirtuar a praia e haja maior proteção para 
nós e para as nossas crianças e, obviamente, dentro dos limites normais”. --------  
A única questão que ainda ninguém lhe conseguiu responder tem a ver com o 
seguinte: Essas concessões têm uma frente de praia concessionada! As aulas de 
surf têm uma frente de praia concessionada! Então, até onde é que as duas 
podem estar? ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que desconhecia que a concessão tinha 
sido entregue para “coqueiros” e que, por um lado, tem sérias dúvidas que eles os 
consigam encaixar lá. Por outro lado, concorda e subscreve aquilo que foi dito 
pela Senhora Anadá. Outra questão, tem a ver com a atividade recreativa, que 
segundo sabe será desenvolvida só na parte do rio, logo aí não vai conflituar 
com a escola de surf. De qualquer das formas esta é uma atividade 
marítima/turística que já existiu naquela praia.-------------------------------------  
Referiu ainda que, terá corrido a ideia de que a Câmara estava a dar o maior 
incentivo a esta concessão, porque seria uma forma da Câmara não pagar aos 
nadadores-salvadores que lá tem que colocar todos os anos. No entanto, a 
Câmara não tem dificuldades financeiras a esse ponto e é com muito gosto que 
tem pago e, continuará sempre a pagar os nadadores-salvadores, através do 
protocolo estabelecido com os Bombeiros Voluntários. Se, de facto, acontecer o 
espaço para os “coqueiros”, disse, pessoalmente, ter as maiores reservas sobre a 
colocação dos mesmos, pois o areal da praia de Odeceixe não é dado a esse tipo 
de infraestrutura, que não fica ali bem e, isso sim, pode conflituar com os 
banhistas que frequentam aquela praia. Na sua opinião deve imperar o bom 
senso, se essas infraestruturas forem instaladas, que não sejam numa grande 
dimensão. Referiu ainda que, se isso vier acontecer, falará com o Capitão do 
Porto de Lagos para que tenham em atenção a monotorização dessa atividade 
na praia. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que todas as nossas praias têm três entidades que 
se degladiam entre si, são elas o Parque Natural, a Agência Portuguesa do 
Ambiente e a Capitania. Quanto à Câmara Municipal, disse ter que fazer um 
reparo quanto à sinalização, pois considera que os sinais que funcionam de 
Verão, deveriam ser retirados no Inverno, dando alguns exemplos. Abordou 
ainda a questão do areal, a sua manutenção e a sua limpeza. ----------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros falou acerca das dimensões da Praia da Odeceixe, 
perguntando aonde é que depois as pessoas tinham espaço para estender as suas 
toalhas, caso a praia venha a ser evadida pelos “coqueiros”? Na sua opinião, isto 
é uma situação que vai correr mal. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse concordar com o Senhor Emanuel, quando 
diz que esta é uma situação vai correr mal, referindo ainda o facto da opinião da 
população ter mudado muito, quando se soube quem queram as pessoas que 
tinham ganho a concessão. Para além disso, questiona-se aonde é que irão ser 
colocados os “coqueiros”, na altura da maré cheia. ----------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira referiu o facto do “corredor de surf” poder ter cinquenta 
metros de frente, se ao lado posicionarmos cinquenta metros de frente de mar, 
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para o apoio de praia e se, forem destinados mais cinquenta metros para o apoio 
recreativo, perguntando-se aonde é que as pessoas poderão ir tomar banho? ----  
O Senhor Presidente da Câmara disse que, enquanto autarcas, há uma 
capacidade que nunca devem perder, que é a de tentarem “calçar os sapatos dos 
outros”. Disse também acompanhar o raciocínio do Senhor Carlos Vieira, o qual 
considera bastante preocupante. No entanto, o Senhor Carlos Vieira não pode 
deixar de pensar que, possivelmente, haverá muita gente que poderá estar em 
desacordo com a sua opinião. Na sua opinião, em praias como Odeceixe, Monte 
Clérigo e Arrifana, a primeira preocupação destas praias ditas familiares, são os 
veraneantes. Sem prejuízo das atividades desportivas que aí possam ser 
praticadas, nomeadamente o surf, que é um desporto já com muita relevância 
nas nossas praias, ou até mesmo o “Paddle surfing”, que também poderá vir a ter 
uma grande projeção. No entanto, é sobre isso que as autarquias se devem 
debater. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros perguntou ao Senhor David Rosa se estava 
disposto a ceder algum espaço da sua concessão, para aumentar o espaço da 
outra concessão? ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor David Rosa disse estar de consciência tranquila, pois a outra concessão 
não faz concorrência à sua atividade, inclusive, ajudou-os a construir a empresa 
de “Paddle”. O que se passa realmente é que não há espaço físico na praia para 
tudo. Para além de que não nos podemos esquecer de todo o esforço e 
investimento que foi feito por parte do Município, para que aquela praia 
conseguisse alcançar o galardão de “Praia Maravilha”. -----------------------------  
O Senhor Filipe Costa abordou a questão da exploração de hidrocarbonetos, em 
particular no Município de Aljezur, tendo referido ter tido conhecimento, 
através da internet, da existência de um furo na zona do Perdigão. Pelo que 
solicitou informação acerca do assunto, designadamente quanto ao seu 
licenciamento. Abordou ainda a questão das estufas no Município de Aljezur.----  
O Senhor Presidente da Assembleia disse não ter mais informação acerca da 
exploração de hidrocarbonetos, no entanto iria tentar arranjar mais 
esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que quando teve conhecimento daquele 
furo, também teve sérias duvidas e quis perceber o que aquilo era. Só na semana 
passada é que recebeu resposta da ARH, referindo que se trata de um furo de 
água. Disse ainda que aqueles são solos da Reserva Agrícola Nacional, tratando-
se, aparentemente, de uma propriedade agrícola. Esclareceu que esta entidade só 
não licenciou o furo porque para licenciar um furo de captação de água, a 
entidade a ser consultada é a APA. ----------------------------------------------------  
Relativamente à questão da exploração de hidrocarbonetos, informou terem sido 
recebidos pelo Secretário de Estado da Energia, tendo-lhe sido pedido que 
passasse a “pente fino” aqueles contratos. Tanto ele, como o Senhor Jorge 
Botelho, foram lá no sentido de dar a indicação expressa, presencial e frontal de 
que nada nos demoverá em relação à reversão dos contratos onshore. 
Obviamente que este é um problema que agora passa a ser político, se já o era, 
cada vez é mais. Espera bem que o Governo possa dar um bom sinal, ao reverter 
estes contratos, considerando que essa possibilidade não está excluída. Tal como 
já disse anteriormente, se isso não vier a acontecer, as autarquias vão 
judicializar este processo. E aí, pedirão acesso total e imediato a todos os 
contratos e, acima de tudo, a toda a preparação do processo que levou à 
assinatura dos mesmos, a quatro/cinco dias das eleições. ---------------------------  
Hoje mesmo teve uma reunião com a PALP, que queriam saber quais as medidas 
que já tínhamos tomado em relação a este assunto, tendo-nos também 
informado das  medidas que  iriam  tomar, assim  como  o  teor da  reunião que 
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iriam ter com o Secretário de Estado da Energia, no dia seguinte. -----------------  
Certo é que todos continuamos a trabalhar muito no sentido de reverter esta 
situação, na expetativa de, a breve prazo, podermos ter mais informação em 
relação a esta matéria. Isto porque o assunto está e vai continuar a estar na 
ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  
Em relação à questão das estufas, esclareceu a mesma foi colocada também a 
nível superior, estando na expetativa da mesma ter acolhido alguma 
sensibilização por parte dessas entidades. Referiu ainda que há um trabalho que 
vem sendo feito, no concelho de Odemira, o qual é bastante preocupante, visto 
haver focos de alguma instabilidade no seio da população de Odemira, 
nomeadamente em S. Teotónio, que tem a ver essencialmente com a mão-de-
obra que vem para trabalhar naquelas explorações. Pessoalmente não tem nada 
contra a modernização agrícola, no entanto, não gostaria de ver no nosso 
concelho contínuos de estufas, como aqueles que se veem no concelho de 
Odemira. Obviamente que comunga dessa preocupação, tendo presente que ela 
pode ser infundada para uns, mas não para outros. Essa preocupação tem 
essencialmente a ver com a inquinação dos solos, assim como com os processos 
utilizados. Tem consciência que o Perímetro de Rega do Mira é uma 
infraestrutura que tem que ser utilizada, mas considera que desde a instauração 
da Democracia o nosso País está a falhar um bocado como País, pois abdicou de 
dois setores fundamentais, designadamente do setor primário (agricultura) e do 
setor secundário. O nosso País especializou-se apenas no setor terciário. Hoje em 
dia, nós apenas sabemos fazer e vender serviços, aparentemente. Houve de facto 
um grande desinvestimento na agricultura e na pesca.------------------------------  
Referiu que a sua opinião pode parecer contraditória, mas acha que se pode 
desejar um setor primário a trabalhar bem, mas não de uma forma massiva e 
intensiva, como aquilo que se vem assistindo desde há alguns anos. Situação que 
o preocupa bastante, tanto do ponto de vista da biodiversidade, como do ponto 
de vista da preservação ambiental. Disse que à semelhança de no anterior 
Governo, também neste se verifica alguma sensibilidade para esta problemática. 
Este assunto só ganha mais relevância, porque ocorre dentro de um Parque 
Natural, onde se deveria preservar os valores naturais em presença, porque a 
agricultura intensiva não é só um exclusivo do Sudoeste Alentejano e da Costa 
Vicentina, pois surge em vários pontos do País. Produzir sim, mas seguramente 
que não da forma como se está a fazer e com este tipo de estratégia que tem 
vindo a ser implantada, muito particularmente no concelho de Odemira. ---------  
Relativamente à questão que foi levantada na última sessão da Assembleia, 
referiu que a requalificação do Bloco de Rega XV, pode potenciar uma 
massificação muito grande, de uma forma muito feia, desde a zona dos 
Malhadais, Corgo das Virtudes, até à Praia de Odeceixe, quase até às arribas. 
Considera que isso não é desejável, pois seguramente irá afastar muita gente que 
hoje nos visita. Evidentemente que isso não é uma mais-valia para o território, 
nem para a nossa economia. Pensa que em territórios como o nosso, a nova 
agricultura e os novos empresários agrícolas deviam de facto ir nesse sentido. ---  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou qual a situação atual relativamente ao 
assunto da exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur e litoral 
adjacente? Pois, tanto quanto sabe, iria decorrer uma reunião na CCDR com a 
entidade licenciadora. Perguntou ainda se o Senhor Presidente já tinha recebido 
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resposta às cartas que enviou aos Senhores Ministros? ------------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se já 
lhe foram facultados números, relativamente ao preço da água, face à 
construção da nova estação? ----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse ainda não ter conhecimento dos valores da 
nova tabela, mas já lhe disseram que há uma nova tarifa e novos prossupostos. 
Na altura foi convidado o Presidente da Associação de Regantes do Mira, para 
uma sessão de esclarecimento na Junta de Freguesia de Rogil. Dessa sessão o 
Presidente da Associação acolheu uma série de sensibilidades respeitantes à 
forma como a água estava a ser entregue, à forma como eles queriam que a 
água passasse a ser entregue, a qual obrigava a uma série de custos adicionais 
às pessoas, e ao preço da própria água. Pelo que crê que isso ficou salvaguardado 
e que foi criada uma tarifa social, a qual será mantida no corrente ano. ----------  
O Senhor Américo Novais abordou a questão do Perímetro de Rega do Mira, 
assim como alguns aspetos agrícolas. -------------------------------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros perguntou se já havia alguma verba destinada a 
reparar a avenida de Maria Vinagre? Isto para, pelo menos, se evitar dar tantos 
químicos naquela via. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que esse assunto não está esquecido. ----  
O Senhor Henrique Henriques abordou a questão do PP do Vale da Telha, 
perguntando para quando a apresentação e a discussão pública? -----------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o PP do Vale da Telha já foi 
remetido à Comissão Nacional do Território, esta não se pronunciou em relação 
à linha dos dois vírgula cinco quilómetros, pelo que a Câmara vai continuar com 
a elaboração do Plano, estando apenas a aguardar que a CCDR diga quais são os 
parâmetros urbanísticos que devem ser respeitados. Referiu que, se for 
necessário proceder a alguma alteração, ou retificação, a sua vontade bem como 
a vontade da CCDR é de, antes de pedirem a conferência de serviços, mostrar 
publicamente o Plano, antes mesmo de o submeter a discussão pública. -----------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR – DOIS MIL E QUINZE: -----------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou se houve um aumento, ou uma 
diminuição de casos, de jovens em perigo no nosso concelho? ----------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira começou por agradecer ao Senhor Presidente da 
Assembleia esta descentralização das sessões da Assembleia Municipal, 
enaltecendo o facto de se poder levar estas sessões a vários sítios do nosso 
concelho.  --------------------------------------------------------------------------------  
Passou de seguida a fazer uma breve explanação acerca da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Aljezur e prestando alguns esclarecimentos relativos ao 
Relatório em apreciação. ---------------------------------------------------------------  
O SENHOR JOSÉ DE OLIVEIRA CAVACO DEIXOU DE FAZER PARTE DOS TRABALHOS  
Quanto à questão colocada pelo Senhor Johannes, o Senhor José Hugo 
esclareceu que se verificou uma diminuição de casos, instaurados e reabertos 
desde dois mil e quinze, assim como do número de crianças e jovens 
acompanhados, ao contrário daquilo que se vem verificando desde o início do 
ano em curso, onde já se pode registar um aumento do número de crianças e 
jovens acompanhados. -----------------------------------------------------------------  
O Senhor João Santos referiu que dos quatro processos que foram reabertos na 
CCPJ, já no ano de dois mil e dezasseis, dois deles foram por neglicência, mais 
uma vez. E isto é um exemplo daquilo que se vem deparando pelo País inteiro. ---  
O Senhor José Hugo Ferreira alertou ainda para o facto de que qualquer pessoa  
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da comunidade pode e deve sinalizar situações de risco/perigo junto da CCPJ. 
Pedindo a todos os membros, em particular aos Presidentes de Junta, que o 
façam sempre que tenham conhecimento de algum caso. ---------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que a Câmara vai protocolar 
com o Governo e com uma organização não-governamental, neste caso concreto 
a TAIPA com sede em Odemira, um departamento de apoio às vítimas de 
violência doméstica. Que cada vez mais está em voga, infelizmente. ---------------  
Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi feita uma breve resenha acerca das 
atividades desenvolvidos ao longo dos dez anos de existência do Espaço+. --------  
 

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 vinte e três horas e trinta 
minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezasseis, 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 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 

 
 


