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DATA: 29 de junho de 2017 
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CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Almeida da Silva, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

Licínia Mendes Rodrigues, José Maria da Luz, Maria Emília Campos Chaparro 

Rosendo, Iládio de Jesus Alves Furtado, Anadá de Filipitsch Gomes, Johannes 

Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida da Silva, 

Pedro Miguel Ferreira Silva, José de Oliveira Cavaco, António Manuel da Silva 

Bravo, Américo Martins de Novais, Manuel Seromenho Marreiros e Rui Manuel 

Pires Josué Guerreiro 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Henrique Manuel Ramos Henriques, substituído por José Manuel dos Santos 

Marreiros 

Carlos Manuel Rosa Vieira, substituído por António Maria Caetano 

 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

José Hugo Tomás Ferreira 

 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves e Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva, – 

Vereadora 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 

da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 

pelas 20:55 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor José Manuel dos Santos Marreiros, 

Secretário da Junta de Freguesia de Aljezur, portador do Cartão de Cidadão 

número seis milhões setecentos e noventa a três mil seiscentos e noventa e sete 

zero ZZ seis, válido até dois de julho de dois mil e dezassete, passou a fazer parte 

dos trabalhos em substituição do Senhor Henrique Manuel Ramos Henriques, 

Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur. ---------------------------------------- 
 

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.  
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: Tendo sido apresentada por escrito a respetiva 

justificação, apreciada a mesma, foi pela Mesa considerada justificada a falta 

dada pelo Senhor Pedro Miguel Ferreira da Silva, à sessão extraordinária de 

cinco de junho de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ATAS DA SESSÕES ANTERIORES: – Foi presente a ata da 

sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e dezassete, 

tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido 

oportunamente enviada aos membros. ----------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo solicitou que na intervenção do público fosse 

retirado o último parágrafo, pois o mesmo está fora do contexto. ----------------- 

Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 

membros Manuel Seromenho Marreiros, José Manuel dos Santos Marreiros e 

António Maria Caetano, por não ter estado presente na sessão. ------------------- 

Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia cinco de junho 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 Filiptsch Gomes, Pedro Miguel Ferreira Silva, José Manuel 

dos Santos Marreiros, Manuel Seromenho Marreiros 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 Câmara Municipal de Aljezur, informação interna número quatro mil 

quinhentos e quarenta e seis, de oito de junho de dois mil e dezassete, sobre 

autorização prévia genérica de Compromissos Plurianais, por parte da Câmara 

Municipal, para o ano de dois mil e dezassete, conforme deliberação de quinze de 

dezembro de dois mil e quinze da Assembleia Municipal. --------------------------- 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: –  O Senhor 

Johannes Schydlo alertou a Assembleia para a existência de uma planta 

invasora que está a espalhar-se rapidamente pelo concelho a qual é venenosa 

para os animais e as pessoas, sendo que o seu veneno se acumula no fígado e só 

passado meses mostra o seu efeito, devendo a mesma ser erradicada. -------------  

O Senhor Américo Novais disse que tem visto com alguma certa tristeza 

autocarros parados na zona do Carrascalinho por avaria, viu com alguma 

alegria e depois perdeu-se o comboio que existe na zona de Odeceixe,  o mesmo 
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foi para o mesmo sítio para onde foi o ano passado, a oficina, e vai lá passar o 

verão inteiro como no ano passado, acha que isto é uma vergonha, é inércia, é 

uma falta de organização, estamos a falar da falta de organização de assistência 

às viaturas e então aproveita-se o verão para pôr o comboio na oficina.---------- 

O Senhor José Cavaco disse querer que se discutisse os incêndios em Portugal, 

porque já fomos vitimas desses incêndios algumas vezes e qual é a percentagem 

do concelho que mais ou menos está ocupada por eucaliptos, está provado que os 

incêndios em Portugal queimam cerca de metade de toda a área ardida da 

Europa. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse que são questões às quais todos nós 

gostaríamos de obter respostas, e que, deveremos aguardar com calma os 

inquéritos que estão a ser feitos, a Assembleia deve estar preocupada e querer 

saber a área de eucaliptos implantada no concelho. --------------------------------  

O Senhor António Caetano considerou que a intervenção do Senhor Américo de 

Novais, foi um bocado infeliz porque o comboio de Odeceixe para circular tem de 

estar em condições e tem de ter uma vistoria e convidou-o a ir a Odeceixe mais 

vezes durante o verão. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Américo Novais disse que o comboio de Odeceixe foi criado por causa 

do turismo e só a circunstância dele circular e não levar lá ninguém é o 

suficiente para ilustrar a zona, que é uma zona turística, que vi dar prejuízo à 

Câmara não tem dúvida nenhuma, que é necessário é. ----------------------------- 

O Senhor Emanuel Marreiros disse que o comboio não ficou o verão todo na 

oficio, esteve foi à espera de uma vistoria da Direção de Viação que demorou, se 

calhar tem razão deveria ter sido mais prévio. --------------------------------------  

O Senhor Américo Novais disse que a questão do autocarro é como uma coisa 

que está ligada aos fogos que aconteceram, é a inércia, as pessoas não tratam na 

altura devida quando as coisas são necessárias. -------------------------------------  

Quando se passa um inverno inteiro para preparar o comboio, isto é inércia, 

alguma coisa está mal, ninguém se importa com nada, isto não pode ser assim, 

isto é um puro erro de gestão. --------------------------------------------------------- 

O Senhor José Marreiros disse ouviu com atenção algumas coisas que lhe 

parecem descabidas, até parece que quando se fazem as interpelações, se faz a 

crítica somos todos corretos, quando não temos as nossas próprias veredas 

limpas, os nossos caminhos, as nossas estradas, as nossas terras e por aí fora 

não lhe parecem grandes exemplos. -------------------------------------------------- 

Ouvir mais especialistas em relação aquilo que aconteceu nos fogos, aprecem nas 

televisões são todos especialistas, mas bombeiros são poucos, são muitos no 

número, mas podiam ser mais, depois de ter acontecido são todos especialistas 

em várias áreas o que é muito interessante. ----------------------------------------- 

Quanto ao que ocorreu não se pronuncia, tem quarenta e um anos de combate a 

incêndio e não percebe nada, nunca viu nenhum incêndio igual, todos são 

diferentes, não comenta nada disso. -------------------------------------------------- 

O Senhor Américo Novais disse que não estava em causa o que os bombeiros 

fizeram, simplesmente a inércia não os serviu, houve um mau controlo, os 

bombeiros são trabalhadores, tira-lhes o se chapéu, porque dão a vida por isso e 

alguns morreram, não está causa nenhum bombeiro, o que está em causa é o 

que os circunda e não os serviu. ------------------------------------------------------  

O Senhor José Maria da Luz disse que é estranho, mas verifica o júbilo de 

algumas pessoas ligadas ao PSD por se ter cumprido, digamos a profecia de 

Passos Coelho que dizia que vinha aí o diabo, o diabo veio em forma de fogo, e o 

fogo vem do inferno, acha estranho que numa altura destas certos políticos e até 

aqui digamos se queira dar nas vistas falando de algo que foi uma terrível 

catástrofe. ------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Iládio Furtado disse que resumindo isto tudo, daquilo que nós sabemos, 

o que nos custa são uma vez mais é a perca de vidas humanas e aí estamos todos 

do mesmo lado, que estamos todos do mesmo lado é que existiram falhas, todos 

não temos dúvidas que existiram falhas mas naquelas existiram e não sabemos 

como é que foram, também não temos dúvidas que todos os intervenientes no 

teatro de operações fizeram o seu melhor e no casso dos bombeiros, não são 

bombeiros durante o verão é o ano todo e grande esmagadora deles são 

voluntários.----------------------------------------------------------------------------- 

O que certo é que houve falhas, falar depois de ter acontecido é fácil, mas não 

invalida o que aconteceu, infelizmente morreram muitas pessoas, tem a certeza 

que vamos saber o que se passou, mas essas pessoas não vão vir cá. --------------- 

Se há falhas a nível político, claro que há, se há frases infelizes, claro que há e 

vão haver muitas mais e desde que não morra ninguém, agora quando isto 

acontece depois de nós termos visto aquilo que vimos, famílias ficarem nos 

carros, isto não é possível e nisso somos todos responsáveis em áreas diferentes, 

e que não entrássemos aqui na vertente política. ------------------------------------ 
 

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: –  A Senhora Anadá Gomes disse ser importante a proteção e a defesa 

da envolvente da vila de Aljezur, mas o mais importante deveria ser a prevenção 

Relativamente à reparação com arruamentos no Município de Aljezur, acha que 

é importante mais uma vez falar na estrada da Bordeira, o projeto que vai entre 

o Moinho da Légua e a Carrapateira, já que existe um milhão de euros a mais 

deveria pensar-se nisso. --------------------------------------------------------------- 

Tem uma questão a colocar que lhe apresentada por uma pessoa de Odeceixe, 

que gostaria de colocar aqui, que é se foi feita alguma diligência com os donos 

dos terrenos à volta do Cemitério de Odeceixe. -------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Gonçalves disse que o comboio de Odeceixe é 

propriedade da Junta de Freguesia de Odeceixe e que existe um protocolo com a 

Câmara para o pôr a funcionar de um de julho a sete ou oito de setembro, foi 

assumido pela Junta e pela Câmara essa situação é o que está estipulado e tem 

sido feito. -------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à floresta dava duas ou três notas para também aqui deixar a 

preocupação de todos, lamentar de facto que seja só uma vida humana e 

obviamente devemos todos refletir e se todos nós refletíssemos nesta matéria e 

cumpríssemos o que está estipulado na lei, seguramente a gravidade da situação 

não tinha sido aquela, todos nós temos responsabilidades, cada um há sua 

maneira sobre o que acontece nestas situações. ------------------------------------- 

Disse também não ter o número exato da percentagem de eucaliptos existente no 

concelho e até porque tem dúvida se alguém o sabe, porque hoje em dia planta-

se eucaliptos sem se pedir nada a ninguém, os cortes de floresta dentro do 

Parque Natural são obrigatórios ser registados e comunicados ao Parque 

Natural e ninguém faz. ---------------------------------------------------------------- 

Estão preocupados este ano como nos anteriores, existem seis ou sete 

candidaturas apresentadas no âmbito das Terras do Infante para questão da 

floresta e infelizmente ainda nenhuma está aprovada, estão a aguardar, na 

verdade a floresta é um ser vivo. ------------------------------------------------------ 
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Se não servir para mais nada o que aconteceu neste país nestes dias, que sirva 

efetivamente para se tomar medidas concretas urgentes, mas lembra que há 

tantos anos que se fazem estudos, discussões, especialistas, universidades e de 

facto continuamos a assistir a situações destas, não com esta gravidade. --------- 

de  limpeza de alguns caminhos municipais Em relação à questão da Senhora 

Anadá, a prevenção seria bem melhor se falássemos todos de prevenção, se não 

tivéssemos de facto muitas vezes a acudir aos fogos, a Câmara Municipal tem a 

responsabilidade nalgumas matérias que efetivamente têm a ver com as 

envolventes dos núcleos urbanos, com os caminhos municipais, a necessidade, 

mas aqui existe um senão, em termos legais e formais só são obrigados a limpar 

os caminhos, dez metros para cada lado, os caminhos que estão no Plano 

Municipal de Proteção Civil, assim como a EDP está obrigada fazer as faixas de 

proteção às linhas, como a Infraestruturas de Portugal está obrigada a fazer as 

limpeza ao longo das estradas nacionais, etc., etc., como nós cidadão estamos 

obrigados a limpar cinquenta metros à volta das nossas casas.--------------------- 

A missão dos bombeiros é apagar o fogo, mas muitas vezes passa por proteger a 

casa das pessoas, esse é um problema muito sério que deve ser refletido, se 

calhar as Câmaras têm de ajudar essas pessoas que é uma maneira de minimizar 

estes riscos todos, enquanto não haver um dispositivo mais fácil, mais ágil, a lei 

é clara nesta matéria, se o proprietário na limpar a Câmara notifica e a seguir 

vai executar e cobrar ao proprietário, mas sabemos que isso é difícil de acontecer 

é mais fácil irmos lá limpar e ficarmos por aí. --------------------------------------- 

Em relação à estrada da Carrapateira, é uma urgência, está lançado o concurso 

para a marcação e sinalética, irá ser uma realidade dentro em breve. ------------- 

Em relação aos terrenos junto ao Cemitério de Odeceixe, o que foi feito foi a 

limpeza de uma lixeira que estava em terrenos particulares, também naquela 

zona se fez algumas limpezas no âmbito de um protocolo com Clube de Caça e 

Pesca. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação cemitério não foi feita nenhuma diligência, tendo ele com o 

Presidente da Junta de Odeceixe abordado o Senhor Humberto que tem uns 

terrenos junto ao cemitério no sentido e da possibilidade de um dia se poder 

negociar um espaço para uma possível ampliação do cemitério. -------------------  

O Senhor José Maria da Luz referindo-se à limpeza dos cinquenta metros à volta 

das casas, perguntando se o terreno não for do proprietário da habitação, quem 

o limpa? --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Marreiros disse que  de acordo com a lei a responsabilidade dessa 

limpeza é do proprietário do terreno, mesmo que o limite da habitação esteja no 

terreno ao lado, o proprietário do terreno ao lado não é o dono da habitação 

mas tem a obrigatoriedade de fazer a limpeza, em abril é o limite para que o 

proprietário da habitação informe em edital no local que o proprietário do 

terreno deve fazer a limpeza com um prazo que está estipulado, e se ele não fizer 

naquele prazo, o proprietário da habitação pode substituir-se ao proprietário do 

terreno e fazer a limpeza e imputar-lhe os custos, se depois receberá o dinheiro 

isso não sabe. --------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Iládio Furtado disse que em relação à limpeza dos terrenos, no ano 

passado apenas foram autuados quatro proprietários em Portugal. --------------- 
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA VENDA DE OSSÁRIOS E GAVETÕES NO 
CEMITÉRIO DE ODECEIXE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 

Câmara Municipal tomada em reunião de treze de junho de dois mil e dezassete, 

a qual fica arquivada em pasta própria. --------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse  que  o  grupo  do  PSD  propõe  que  as  pessoas  com 
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menos recursos financeiros também têm o direito de tratar os seus mortos como 

os que têm dinheiro, que se faça um preço especial para essa gente, propõe-se 

que se pague apenas metade, propõe-se que este preço para Odeceixe seja 

unificado para todo o concelho, não faz sentido que se paguem preços diferentes 

nos diversos cemitérios. ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse que o documento em aprovação foi 

aprovado pela Câmara, quanto à questão levantada e não querendo fazer 

análise de valores, estas propostas deveriam ter sido feitas pelo vereador do PSD 

na Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Cavaco disse que se todos estivessem de acordo o assunto seria 

devolvido à Câmara Municipal, caso contrário, a proposta do PSD mantém-se. -- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que tem um documento da Câmara 

Municipal para aprovarmos e diz-se que sim ou não, agora se o PSD não quer 

esses valores, tem um vereador na Câmara Municipal. Se quiser deixar 

manifestar a opinião e tem todo o direito de querer isso para as pessoas mais 

carenciadas dentro de alguns parâmetros daquilo que consideramos pobreza. ---  

O Senhor Vereador José Gonçalves disse que preço fixado é encontrado mediante 

uma fórmula prevista na lei das finanças locais, o preço difere de cada cemitério 

porque os ossários e gavetões têm sido construídos em alturas diferentes, com 

valores diferentes, a diferença que existe é mínima, são alguns euros. É possível 

que no futuro e quem estiver terá de fazer esse exercício que tem a ver com um 

trabalho que tem de ser feito em termos de taxas e licenças do Município, 

também concorda que se devia uniformizar. ----------------------------------------- 

Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 

os votos contra dos membros Iládio Furtado, José Cavaco e Américo Novais, a 

provar a fixação das taxas para venda de ossários e gavetões no Cemitério de 

Odeceixe. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Partido Social Democrata foi apresentada a seguinte declaração de voto: 
“A nossa proposta para que esta Assembleia Municipal propusesse à Câmara 

Municipal que o preço dos ossários e gavetões tivessem um preço mais baixo 

para as pessoas com menos meios, proposta que não fez vencimento, foi no 

sentido de entender, foi no sentido de entender que cabe à autarquia ajudar os 

munícipes mais carenciados, neste como noutros casos. Aliás, quando a 

autarquia promove ajudas, distribuindo dinheiros públicos, não vejo de outro 

modo, ao contrário do que normalmente se verifica, isto é tendo sempre em 

conta a capacidade económica do beneficiado.“ ------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
PLANO INTERMUNICIPAL PARA A IGUALDADE DE GÉNERO ALJEZUR E 
ODEMIRA DOIS MIL E DEZASSETE – DOIS MIL E VINTE: – Pela Mesa foi 

lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte 

e um de junho de dois mil e dezassete, a qual fica arquivada em pasta própria. -- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto  disse que foi celebrado um acordo com a 

Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e também com o Município 

de Odemira, porque este já tinha em funcionamento um gabinete de apoio à 

vitima e ao agressor, em Aljezur sentimos a necessidade de também ter esta 

resposta de proximidade para apoio e acompanhamento às vítimas e como aqui 

perto havia essa estrutura começamos a dialogar ainda em dois mil e quinze 

começamos a ter conversações com a TAIPA que o geria em parceria com o 

Município de Odemira com algum financiamento da Secretaria de Estado para a 

Igualdade, como na altura esta em dúvida se iria haver financiamento por estar 

a chegar ao fim e havia de saber se se iria manter esse financiamento. ----------- 

Com mudança de Governo a nova Secretária de Estado decidiu implementar uma  
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nova estratégia de apoio de combate à violência doméstica e de género e pegou 

em todas estas associações que estavam à espera de uma resposta, no caso da 

TAIPA que dá resposta ao Concelho de Odemira, a Secretária de Estado alertada 

pela TAIPA que soube que Aljezur gostaria de ter esta parceria aceitou e 

convidou Aljezur para integrar junto com o litoral alentejano, esta estratégia é 

para integrar o litoral alentejana mais um, que é Aljezur. ------------------------- 

Com esta parceira foi possível não termos um plano municipal, mas um 

intermunicipal que é TAIPA que tem experiência que o está a fazer, Odemira vai 

esgotar o seu plano municipal, constrói connosco este plano intermunicipal, o 

objetivo dele é exatamente prover dentro dos municípios e sobretudo com o 

município dentro da própria estrutura municipal e que possa ser no futuro 

replicado para fora com a sociedade civil desenvolver ações que chamem a 

atenção para estas questões para a necessidade de desenvolver políticas de 

igualdade, de integração e de resposta à igualdade de género, que possa 

combater a violência doméstica e de género e é por isso que ele foi executado 

com um conhecimento e um estudo ad realidade de Odemira e Aljezur, como nós 

supúnhamos a nossa realidade é de facto muito próxima entre Aljezur e 

Odemira, há muitos ponto de contato, sociologicamente são territórios muito 

parecidos e as populações cruzam-se bastante, o que é importante é termos 

estabelecido esta parceria, temos conseguido chegar a um conjunto de ações que 

se vão desenvolver quer no concelho de Odemira, quer no concelho de Aljezur e 

também em conjunto e que são essencialmente dirigidas às estruturas dos 

municípios para alertar e para que se tome consciência desta necessidade, tem 

metas, não pode ser mais ambicioso porque tem que ter uma vigência que lhe foi 

dada foi esta, dois mil e dezassete dois mil e vinte, mais entrarem ação 

concertem em dois mil e dezoito, embora algumas ações já tenham decorrido, até 

ao final do ano vai decorrer o ciclo eleitoral  e no caso de haver novas equipas, 

as pessoas terão de tomar consciência das coisas e conhecer o plano, que é muito 

direcionado para um corpo político e escolar, é necessário promover a linguagem 

inclusiva o que não é fácil, é uma obrigação que que tem que ser feita, porque de 

acordo com a Lei setenta e cinco barra dois mil e  treze, a igualdade de género é 

obrigatoriamente transversal a todas a ações dos municípios, este é o primeiro 

passo que o município está a dar com algum suporte do município  de Odemira. - 

Agarrado a este plano intermunicipal que decorre também do protocolo 

assinado já está a funcionar desde janeiro de dois mil e dezasseis Gabinete de 

Apoio à Vítima que já tem vários atendimentos e já mostrou que faz falta e 

fizemos bem trazê-lo para cá. --------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que o artigo décimo-terceiro da Constituição já 

define muito claramente o principio de igualdade e como é óbvio não se 

restringe há igualdade de género. ---------------------------------------------------- 

Este é um documento que trata da igualdade em todos os aspetos, por isso e uma 

vez que os Gabinete de Apoio à Vítima nos concelhos já estão instalados, não vê 

que este regulamento venha a acrescentar qualquer coisa ao funcionamento 

desses gabinetes, nós todos temos que cumprir a lei, a lei está estabelecida, a 

igualdade devia de ser aqui tratada em todos os aspetos. ---------------------------  

Que interesse tem para o plano a caraterização do território, com a igualde de 

género, não têm nada que ver. -------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que este plano não tem nada que 

acrescentar ao Gabinete de Apoio à Vítima, porque é diferente, são duas coisas 

diferentes, nós subscrevemos um protocolo com a Secretaria de Estado que 

contempla duas coisas e uma não é complementar da outra, o protocolo implica 

que nós desenvolvamos o gabinete e desenvolvamos um plano intermunicipal, o 

que disse foi que já temos as duas coisas, assim como as restantes ações que lá 
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estão complementadas, também já se está a dar cumprimento, que é as ações de 

divulgação, que são as ações de reflecção junto das escolas com os alunos, com o 

pessoal que lá está, tudo isso, a TAIPA já está no terreno a fazer isso, a 

desenvolver essas ações, são duas coisas diferentes, este plano não vem trazer 

nada para o funcionamento do GAVA, o Gabinete de Apoio é resposta, este é um 

plano para desenvolver, por que é um plano direcionado para a tomada de 

consciência do problema e para que todos, cidadãos, cidadãs estejamos mais 

alerta para estas questões de igualdade de género, sim, porque igualdade social é 

outra coisa. ----------------------------------------------------------------------------- 

Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a 

abstenção dos membros José Cavaco e Américo Novais aprovar o Plano 

Intermunicipal para a Igualdade de Género Aljezur e Odemira dois mil e 

dezassete – dois mil e vinte. -----------------------------------------------------------  

Pelo Senhor Cavaco foi apresentada a seguinte declaração de voto: --------------- 

“Quanto à igualdade de género, abstive-me por duas razões: embora a igualdade 

entre homens e mulheres seja um princípio fundamental da Constituição da 

República Portuguesa, estando presente no texto constitucional desde mil 

novecentos e setenta e seis, no artigo décimo-terceiro (Principio da Igualdade, já 

estabelecia, muito claramente, que: -------------------------------------------------- 

Um. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. - 

Dois. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 

qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 

raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. ------------- 

Assim, segundo o meu entendimento, o facto de estarmos a enfatizar a igualdade 

de género faz esquecer que a igualdade tem de ser respeitada em muitos outros 

aspectos, o que não ocorre, muitas vezes, na administração municipal. Por outro 

lado, o texto do Plano Municipal aprovado, entra em caracterizações territoriais 

que aqui parecem descabidas e fora de contexto num documento legal que 

deveria ser apenas objectivo e muito claro, como deveriam ser todos os textos 

legais. até para evitar as tão habituais dificuldades de interpretação.“ ----------- 

A Senhora Licínia Rodrigues fez a observação de que nós somos também um 

pouco daquilo onde moramos e das coisas que nos são influenciáveis, e por isso, 

faz todo o sentido dar as características do sítio onde moramos para casos de 

violência. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 vinte e 

sete minutos do dia vinte e nove de junho de dois mil e dezassete, mandando que, 

de tudo para constar, se lavrasse a presente ata. ------------------------------------ 

 

E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


