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CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Hugo Tomás Ferreira, Primeiro-Secretário  
José Almeida da Silva, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
José Maria da Luz, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Anadá de Filipitsch 
Gomes, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Pedro 
Miguel Ferreira Silva, José de Oliveira Cavaco, António Manuel da Silva Bravo, 
Américo Martins de Novais, Henrique Manuel Ramos Henriques, João Paulo da 
Encarnação dos Santos e Rui Manuel Pires Josué Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Carlos Manuel Rosa Vieira, substituído por António Maria Caetano 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
José Carlos Pacheco da Silva, Licínia Mendes Rodrigues e Iládio de Jesus Alves 
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MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente 
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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 20:30 horas 
 
 
 
 



 

 

 

Sessão de 27/02/2017 

 

 

2 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor António Maria Caetano, Secretário 
da Junta de Freguesia de Odeceixe, portador do Bilhete de Identidade número 
cinco milhões cento e treze mil duzentos e sete, emitido em três de outubro de 
dois mil e um, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos 
trabalhos em substituição do Senhor Carlos Manuel Rosa Vieira, Presidente da 
Junta de Freguesia de Odeceixe. -------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: – Foi presente a ata da 
sessão ordinária realizada no dia dezanove de dezembro de dois mil e dezasseis, 
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 os 
membros Anadá de Filipitsch Gomes e António Maria Caetano, por não terem 
estado presentes na sessão. ------------------------------------------------------------  
 

Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia vinte e quatro de 
janeiro de dois mil e dezassete, 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 os 
membros Anadá de Filipitsch Gomes e António Maria Caetano, por não terem 
estado presentes na sessão. ------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de quatro de 
janeiro de dois mil e dezassete, agradecendo o envio da moção “Demolições na 
Praia do Monte Clérigo”. ---------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Popular, e-mail de seis de janeiro de dois mil 
e dezassete, enviando oficio que acusa a receção da moção “Demolições na Praia 
do Monte Clérigo”. ----------------------------------------------------------------------  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número cento e vinte e um, de seis de 
janeiro de dois mil e dezassete, acusando a receção e agradecendo o envio da 
moção “Demolições na Praia do Monte Clérigo”. -------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de onze de 
janeiro de dois mil e dezassete, enviando a resposta à pergunta sobre as 
demolições na Praia do Monte Clérigo.------------------------------------------------  
– de Ordem dos Enfermeiros, e-mail de doze de janeiro de dois mil e dezassete, 
agradecendo o envio da moção “Em defesa do novo Hospital Central do Algarve”.  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de doze de 
janeiro de dois mil e dezassete, acusando a receção da moção “Em defesa do novo 
Hospital Central do Algarve”. ----------------------------------------------------------  
– de Secretariado da Coordenadora Distrital do Algarve do Bloco de Esquerda, e-
mail de treze de janeiro de dois mil e dezassete, enviando pergunta ao Governo, 
bem como, a respeitava a resposta sobre a rescisão dos contratos para a 
prospeção de petróleo e gás no Algarve. ----------------------------------------------  
– de Assembleia da República, ofício número mil quatrocentos e oitenta e quatro, 
de treze de janeiro de dois mil e dezassete, acusando a receção da moção “Em 
defesa do novo Hospital central do Algarve” e informando que a mesma foi 
remetida aos Senhores Deputados da Comissão Parlamentar de Saúde. -----------  
– de Assembleia da República, ofício número mil quatrocentos e oitenta e cinco, 
de treze de janeiro de dois mil e dezassete, acusando a receção da moção 
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“Quarenta anos das primeiras Eleições Autárquicas” e informando que a mesma 
foi remetida aos Senhores Deputados dos Grupos Parlamentares e Deputado 
Único do Partido Pessoas-Animais-Natureza. ----------------------------------------  
– de Comissão de Saúde da Assembleia da República, email de dezanove de 
janeiro de dois mil e dezassete, acusando receção da moção “Em defesa do novo 
Hospital Central do Algarve” que havia sido enviada ao Senhor Presidente da 
Assembleia da República, que fez baixar à Comissão de Saúde, tendo a mesma 
sido distribuída aos Senhores Deputados da Comissão. ------------------------------  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número cento e noventa e quatro, de 
dezasseis de janeiro de dois mil e dezassete, acusando receção a agradecendo o 
envio da moção “Quarenta anos das primeiras Eleições Autárquicas”. -------------  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número duzentos e três, de dezasseis 
de janeiro de dois mil e dezasseis, acusando receção e agradecendo o envio da 
moção “Em defesa do novo Hospital Central do Algarve”. ---------------------------  
– de Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, ofício número 
cento e cinquenta e cinco, de dezasseis de janeiro de dois mil e dezassete, 
acusando a receção e agradecendo o envio da moção “Quarenta anos das 
primeiras Eleições Autárquicas”. -------------------------------------------------------  
– de Casa Civil do Presidente da República, ofício número mil duzentos e quatro, 
de vinte e sete de janeiro de dois mil e dezassete, acusando receção e 
agradecendo o envio da moção “Em defesa do novo Hospital Central do Algarve”.  
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de um de fevereiro de dois mil e 
dezassete, acusando receção da moção “Em defesa do novo Hospital Central do 
Algarve”. ---------------------------------------------------------------------------------  
– de Lagos em Transição, e-mail de cinco de fevereiro de sois mil e dezassete, 
convidando para sessão de esclarecimento do tratado CETA e propondo que a 
Assembleia Municipal tome posição sobre os acordos TTIP. -------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de seis de 
fevereiro de dois mil e dezassete, enviado pergunta ao Governo sobre problemas 
nos Serviços de Finanças de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique, São 
Brás de Alportel e Vila do Bispo. -------------------------------------------------------  
– de Associação de Pescadores do Portinho do Forno – Carrapateira, ofício de 
dezasseis de janeiro de dois mil e de dezassete, apresentado a Associação e 
informando dos seus objetivos. --------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Odemira, ofício número mil cento e sessenta e cinco, 
de dezassete de fevereiro de dois mil e dezassete, enviando a moção “Prospeção e 
exploração de petróleo na Costa Sudoeste de Alentejo e Algarve”. ------------------  
– de Associação Nacional de Freguesias, ofício número oitenta e dois, de treze de 
fevereiro de dois mil e dezassete, agradecendo o envio da moção “Em defesa do 
novo Hospital Central do Algarve”. ----------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que apenas queria fazer um reparo acerca da 
mensagem que anda a circular denominada “Lagos em transição”, visto tratar-se 
de um movimento cívico que prepara a sociedade para o tempo depois do 
petróleo. Sugerindo que seja criado movimento idêntico em Aljezur. ---------------  
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu o esclarecimento e disse ser 
importante que a sociedade civil também participe neste tipo de ação, a qual 
deverá ser criada por essa mesma sociedade, ainda que posteriormente possa vir 
a contar com o apoio dos órgãos autárquicos. ---------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse ter estado na inauguração do gabinete que foi 
inaugurado pelo Secretário de Estado da Cidadania e Igualdade, o qual 
considera muito meritório, mas considera que a questão da cidadania e 
igualdade não se esgota na violência doméstica, dando de seguida alguns 
exemplos daquilo que considera serem casos de  desigualdade e  sugerindo que o 
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gabinete em causa pudesse também resolver esse tipo de casos. --------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que no ponto seguinte da ordem do 
dia, o Senhor Presidente da Câmara poderá prestar os esclarecimentos que assim 
o entender, mas que nada impede esclarecer desde já que, esse gabinete foi 
criado especificamente para tratar de casos de violência de género. No entanto, 
não tem nada contra que seja criado um outro tipo de gabinete que possa vir a 
tratar de outros tipos de casos de desigualdade na sociedade. ----------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Presidente da Câmara começou por congratular-se pelas moções apresentadas 
pela bancada da CDU e a seguir transcritas, passando de seguida a tecer alguns 
comentários acercas das mesmas. -----------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira disse concordar plenamente com o teor da primeira 
moção, passando a dizer que gostaria de esclarecer que existem de facto muitas 
lacunas na EBI/JI de Aljezur, mas que são compensadas pelo esforço do 
Presidente da Câmara em resolver este tipo de problemas em tempo legal. --------  
O Senhor José Cavaco abordou a questão do funcionamento das escolas no 
Japão e na Suécia. ----------------------------------------------------------------------  
Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foram apresentadas as seguintes 
moções: ----------------------------------------------------------------------------------  
“EXIGÊNCIA DO REFORÇO DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS DAS ESCOLAS E A 
SUA ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES, NOMEADAMENTE REVENDO OS 
CRITÉRIOS QUE CONSTAM DA PORTARIA NÚMERO VINTE E NOVE BARRA DOIS 
MIL E QUINZE, DE DOZE DE FEVEREIRO ----------------------------------------------  
É urgente travar o processo de degradação da qualidade da Escola Pública e 
cessar o ataque ao trabalho com direitos de todos os trabalhadores, docentes e 
não docentes. Tal só será possível com uma mudança das políticas para a 
Educação, no sentido de garantir o justo financiamento da Escola Pública, de 
acordo com os princípios da universalidade, gratuitidade e qualidade. ------------   
Os trabalhadores não docentes sentiram com particular gravidade o ataque aos 
seus direitos laborais e sociais, com o aumento e a proliferação da sazonalidade 
e precariedade, a destruição do direito à carreira, a desvalorização dos salários 
reais e do valor da hora de trabalho, o aumento da instabilidade no emprego e o 
afastamento efetivo da participação na gestão da Escola Pública. -----------------  
A precariedade no trabalho aumentou ao longo dos anos mais recentes, 
recorrendo os governos a expedientes como substituir os trabalhadores em falta 
nos estabelecimentos de educação que respondem a necessidades permanentes 
por contratos de emprego/inserção (CEI) e trabalho a tempo parcial (contratando 
os trabalhadores à hora), os chamados tarefeiros. Há casos que ainda hoje se 
mantêm que é preciso referir. ----------------------------------------------------------  
Como é exemplo o Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, para a qual foi aberto 
um Procedimento Concursal comum publicado em Diário da República a dez de 
janeiro de dois mil e dezassete de recrutamento em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo na carreira e categoria de assistente 
operacional com vista ao processo de seleção para Contrato de Trabalho a 
Tempo Parcial de um trabalhador com um horário de três horas e trinta minutos 
diárias. Para desempenhar a seguinte função: Prestação de Serviços, Tarefas de 
Limpeza, jardinagem e acompanhamento a alunos. Remuneração, hora a pagar 
será calculada com base na Retribuição Mínima Mensal Garantida. Infelizmente, 
este tipo de contratação está generalizado pelo país. --------------------------------   
O recurso à contratação de trabalhadores com vínculos precários não é solução - 
em primeiro lugar para o trabalhador, porque não lhe assegura os direitos 
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laborais e a estabilidade; em segundo lugar, porque introduz uma enorme 
instabilidade no funcionamento na escola, que não é compaginável com o 
processo ensino/aprendizagem. --------------------------------------------------------   
O pessoal não docente tem uma função pedagógica que deve ser valorizada, o 
que não é compatível com a enorme rotatividade que existe nas escolas. Muitas 
das vezes, quando as pessoas já se integraram nas suas funções, têm de ir 
embora sem possibilidade de renovação, forçando-se a escola a iniciar um novo 
processo de integração, correndo-se o risco de algumas pessoas não se 
adaptarem, com graves prejuízos para a escola. -------------------------------------   
O número de trabalhadores, mais vulgarmente designado por rácio, estabelecido 
por lei é manifestamente insuficiente para as necessidades da Escola Pública. O 
resultado desta insuficiência traduz-se numa enorme sobrecarga de trabalho 
para os trabalhadores atualmente em funções, pondo em risco a sua saúde e 
comprometendo o bom funcionamento da escola nas suas diversas vertentes. ----  
Consideramos que é urgente a alteração da portaria de rácios, por forma a dotar 
as escolas e os agrupamentos de escolas dos postos de trabalho efetivamente 
necessários ao cumprimento da sua missão. Neste momento, não se encontram 
devidamente considerados aspetos determinantes para o funcionamento das 
escolas, como os serviços e valência de cada uma, bem como as características do 
edificado. --------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de 
Aljezur reunida a vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezassete delibere 
recomendar ao Governo: ---------------------------------------------------------------  
Um - A exigência do reforço dos assistentes operacionais nas escolas e a sua 
adequação às necessidades. ------------------------------------------------------------  
Dois - A Revisão da Portaria número vinte e nove barra dois mil e quinze, de 
doze de fevereiro, no sentido de adequar os critérios e a respetiva fórmula de 
cálculo para a determinação da dotação máxima de referência do pessoal não 
docente à realidade das escolas, considerando, entre outros, os seguintes 
aspetos: ----------------------------------------------------------------------------------  
a) A garantia de existência de assistentes operacionais em todas as escolas. ------   
b) As necessidades específicas de acompanhamento de alunos com Necessidades 
Educativas Especiais e, nomeadamente as de caráter. -------------------------------  
c) A garantia de normal funcionamento em termos de oferta educativa, regime e 
horário de funcionamento da escola e dos vários serviços de apoio, como 
reprografias, bibliotecas, entre outros. -----------------------------------------------  
d) As necessidades permanentes das escolas. -----------------------------------------   
Três - Crie um mecanismo que permita a cada escola, em caso de necessidade, 
adequar o número de pessoal não docente à especificidade de cada escola, 
nomeadamente, a tipologia e a localização de cada edifício escolar, 
independentemente da dotação máxima de referência do pessoal. -----------------  
Quatro - Dar conhecimento desta deliberação à Assembleia da República, ao 
Governo, e Comunicação social. -------------------------------------------------------  
Aljezur, vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezassete. ----------------------------  
Os eleitos da CDU”. ---------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “Exigência do reforço dos assistentes operacionais das escolas e 
a sua adequação às necessidades, nomeadamente revendo os critérios que 
constam da Portaria número vinte e nove barra dois mil e quinze, de doze de 
fevereiro”. --------------------------------------------------------------------------------  
 

“TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------------  
A descentralização administrativa, conforme a CRP – Constituição da República 
Portuguesa - tem por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de 
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solidariedade inter-regional e promover a eficiência e eficácia da gestão pública, 
assegurando os direitos das populações. Descentralização que envolve, entre 
outros aspetos, a transferência de atribuições e competências para as 
autarquias. ------------------------------------------------------------------------------  
A transferência de poderes e competências para executar (física e 
financeiramente) acções, serviços ou investimentos é mera desconcentração - só 
há descentralização quando a transferência inclua o poder de decidir. ------------  
A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios 
humanos, recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das 
funções transferidas, visa uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, 
aspirações e necessidades das populações, e não pode consistir, como a prática 
tem demonstrado, num processo de redução do investimento público e 
alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. ---------  
A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de 
competências, em que o Poder Local democrático se assuma como titular de 
atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direcção e 
conformação que faça sentido à luz do principio da subsidiariedade e 
complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das 
populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do 
Estado. -----------------------------------------------------------------------------------  
Objectivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação 
clara das atribuições e competências que envolva os níveis de administração 
central, regional e local. ----------------------------------------------------------------  
Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da 
soberania, os poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os 
que coloquem todos os cidadãos em plano de igualdade no acesso aos bens e 
serviços constitucionalmente garantidos nos domínios económico, social e 
cultural. ---------------------------------------------------------------------------------  
A inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – 
que não são substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução inter-municipal, 
constitui um obstáculo a uma efectiva descentralização que é urgente resolver. --  
Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições 
(financeiras, de autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, 
reclamam a reposição de condições para responder às responsabilidades que já 
hoje detêm, exigem a devolução às autarquias das competências em relação às 
águas que lhe foram retiradas com a criação dos sistemas multi-municipais. 
Exigem ainda a reposição das freguesias. ---------------------------------------------  
A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se 
transferiram encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao 
exercício das competências consideradas, a definição do ponto de partida para a 
fixação do volume de recursos necessários e a verificação de garantias futuras 
quanto ao regime financeiro. ----------------------------------------------------------  
Face aos projectos de diplomas do governo agora concluídos sobre transferência 
de competências e sobre a orgânica das CCDR, os eleitos da CDU propõem que a 
Assembleia Municipal de Aljezur, reunida a vinte e sete de fevereiro de dois mil e 
dezassete delibere: ----------------------------------------------------------------------  
Um – Reafirmar a descentralização como condição essencial para o 
desenvolvimento local e regional.------------------------------------------------------  
Dois – Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto 
factor indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades 
entre os vários níveis de administração, a uma reforma democrática de 
administração, à defesa da autonomia dos municípios. -----------------------------  
Três – Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em 
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matéria financeira, orçamental, organizacional, material e humana. -------------  
Quatro – Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências 
sem a garantia comprovada da dotação das autarquias com os meios 
indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro. ----------------------------  
Cinco – Dar conhecimento desta moção ao Presidente da República, à Assembleia 
da República, ao Governo, à Amal e à comunicação social. -------------------------  
Aljezur, vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezassete. ----------------------------  
Os eleitos da CDU.” ---------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
unanimidade, a moção “Transferência de competências”. ---------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse ter recebido um telefonema da 
Presidente da CPCJ de Aljezur a disponibilizar-se para estar presente na próxima 
sessão da Assembleia Municipal para fazer a apresentação do Relatório de 
Atividade daquela Comissão e prestar todos os esclarecimentos julgados 
necessários, pelo que se nada houver a opor por parte dos membros da 
Assembleia, ou ela ou alguém em sua representação irá estar presente na 
próxima sessão. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira referiu que, como membro da CPCJ na área da 
educação, considera muito importante e preocupante o teor do relatório em 
causa. E que o mesmo deverá ser analisado meticulosamente por todos os 
membros da Assembleia dada a gravidade da situação, considerando serem 
imprescindíveis os esclarecimentos que possam vir a ser dados pela Presidente da 
CPCJ. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo referiu-se ao falecimento do Senhor Hermann 
Janssen, o qual exerceu funções como membro da Assembleia Municipal de 
Aljezur, no presente mandato, tendo proposto que fosse feito um minuto de 
silêncio. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse concordar plenamente com a proposta 
do Senhor Johannes Schydlo, sendo esta uma falha sua, visto já ter decorrido 
algum tempo após a sua morte, aproveitando a oportunidade para expressar 
publicamente o seu pesar e tecer alguns elogios ao Senhor Hermann Janssen, 
enquanto cidadão e principalmente enquanto membro desta Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que na reunião da Câmara Municipal, 
imediatamente a seguir ao seu funeral, também foi feito um minuto de silêncio e 
por proposta sua também foi aprovado um voto de louvor e apresentadas as 
devidas condolências à esposa do Senhor Hermann Janssen. -----------------------  
Foi pela Assembleia Municipal efetuado um minuto de silêncio em homenagem 
ao Senhor Hermann Janssen, recentemente falecido, membro da Assembleia 
Municipal no presente mandato. ------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente não se registou 
qualquer pedido de intervenção. -------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  

APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor Johannes Schydlo abordou a questão do petróleo, tendo 
referindo que considerava muito boa a posição do Senhor Presidente da Câmara 
relativamente à localização de um furo fora da costa que abrange o Município 
de Aljezur e também quis louvar a participação do Senhor Presidente na 
manifestação que decorreu em Lisboa, pois assim é dada uma maior visibilidade 
junto da população à preocupação sentida pela própria autarquia, quanto às 
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questões do ambiente e ao bem estar da sua população. Perguntou ainda qual o 
valor da verba que vai ser atribuída à Tertúlia para realização da Feira do Livro?  
O Senhor José Cavaco disse que há poucos dias tinha ouvido um membro do 
Governo a congratular-se pela riqueza que o nosso País possui nas nossas águas 
territoriais, sendo que Portugal é o país da Europa que detêm a maior área 
marítima, com cerca de quatro milhões de quilómetros quadrados, no entanto, 
muito mal explorados. Relativamente às nossas reservas petrolíferas ou de 
hidrocarbonetos, disse ser uma pena que não se saiba, pelo menos, aquilo que 
temos. Ainda que não passasse disso, considera que deveria ser feita uma 
prospeção para, pelo menos, ficarmos a saber aquilo com que se poderia contar. 
Seguidamente fez uma breve abordagem áquilo que se passa em outros países 
que exploram as suas próprias reservas de petróleo. ---------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por esclarecer a questão colocada 
anteriormente pelo Senhor José Cavaco, acerca do GAV, referindo que este é de 
facto um Gabinete de Apoio à Vítima, não só vocacionado para a violência 
doméstica, mas também para a violência do género e para promover a 
igualdade, no seio de inúmeras minorias. Passando de seguida a fazer uma breve 
explanação acerca da necessidade de criar este gabinete. Em relação à 
preocupação do Senhor José Cavaco quanto à necessidade de haver um 
gabinete/organismo onde os munícipes pudessem procurar apoio quando se 
sentem tratados de forma desigual em serviços públicos, sem ser junto dos 
tribunais, disse ser uma preocupação justa, mas que seguramente não será junto 
do GAV, uma vez que este gabinete não está vocacionado para este tipo de 
problema. --------------------------------------------------------------------------------  
Igualmente abordou a questão colocada pelo Senhor Johannes Schydlo, fazendo 
uma breve resenha da forma como decorreu a audição parlamentar que 
decorreu em Lisboa, prestando os esclarecimentos tidos por conveniente acerca 
dessa matéria. ---------------------------------------------------------------------------  
Quanto à verba a atribuir à Tertúlia para a realização da Feira do Livro referiu 
que, de momento, não sabia dizer ao certo qual o seu valor, mas que 
seguramente não seria inferior a dois mil e quinhentos euros, mas que iria 
confirmar de seguida para posteriormente poder dar uma informação mais 
exata. ------------------------------------------------------------------------------------  
Por último chamou a atenção para os disparates que circulam nas redes sociais, 
nomeadamente no Facebook e, mais concretamente aquilo que a Aljezur diz 
respeito, pois há poucos dias viu publicado um monte de chorrilhos relacionados 
com as demolições na Rua Vinte e Cinco de Abril e ao que ali irá ser feito. --------  
O Senhor José Cavaco abordou a questão da construção do IC quatro, da EN 
cento e vinte e cinco e seus eternos problemas. ---------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que o Senhor José Cavaco não deixa de ter 
razão em algumas das suas preocupações, mas tal como ele também sabe estes 
problemas não se resolvem apenas pelo facto das autarquias terem mais, ou 
menos, capacidade de condicionar o Governos e os seus membros. -----------------   
 

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 duas horas e sete 
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minutos do dia vinte sete de fevereiro de dois mil e dezassete, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente ata.----------------------------------------  
 
E eu, José Hugo Tomás Ferreira, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------  
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O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 

 

 


