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Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, na Junta de Freguesia
de São Francisco, pelas vinte e uma horas, reuniu ordinariamente a Câmara
Municipal, sob a presidência da senhora Maria de Fátima Maduro Gregório Soares,
na qualidade de vice-presidente da Câmara, encontrando-se presentes os senhores
vereadores Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, José Luís dos Santos Alfélua,
Estêvão António das Neves Boieiro e Vasco André Marques Pinto.

Não compareceu, por motivo considerado justificado, o senhor presidente da
Câmara Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto.

Em substituição do senhor vereador Pedro Miguel Abreu Louro esteve presente a
senhora vereadora Maria da Graça de Medeiros Cabral.

A senhora vice-presidente declarou aberta a reunião.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, a senhora vice-presidente agradeceu
ao executivo da Junta de Freguesia de São Francisco pela disponibilização da sala
para o atendimento no período da tarde e para a realização da reunião.

Informou que o executivo camarário pretende realizar uma intervenção no Centro
Escolar de São Francisco, no período das férias de verão, dado que este
estabelecimento funciona em regime de horário duplo, com duas turmas a mais
para o número de salas existentes, ou seja, sobrelotado, estando já em fase de
entrega o projeto para construir mais duas salas de aula, com duas casas de
banho, com um custo que rondará os 40.000 euros.

Posteriormente, informou que no passado dia 15 de março, terminou o período de
limpeza dos terrenos. Estabelece a Lei, que os proprietários que não realizem uma
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faixa de proteção de 50 metros à volta das casas, armazéns, oficinas, fábricas ou
estaleiros e 100 metros à volta das aldeias, parques de campismo e parques
industriais, ficam sujeitos à aplicação de coimas que poderão chegar aos
100.000,00 euros para os particulares e 120.000,00 euros para as empresas.

Mais informou que, neste momento, na freguesia de São Francisco, já foi efetuado
o levantamento dos terrenos que não foram intervencionados, no sentido de voltar a
notificar os proprietários para realização da respetiva limpeza. A autarquia dará
continuidade a todo o processo e aplicará o que decorre da Lei, para os
proprietários que não atuarem.

Quanto à convocatória que o executivo recebeu para a realização de reunião
extraordinária, no próximo dia 10 de abril de 2019, a senhora vice-presidente
informou que a reunião foi convocada, devido ao facto de os documentos relativos
ao relatório de gestão e prestação de contas, revisão orçamental e alteração de
mapa de pessoal estarem ainda em fase de conclusão por parte da autarquia e
auditores, prevendo-se a sua conclusão até ao final da presente semana. Estes
documentos terão de ser submetidos à Assembleia Municipal e, dado que a
próxima reunião ordinária será realizada no dia 17 de abril e, de forma a serem
cumpridos os prazos, surge assim a necessidade de agendar esta reunião
extraordinária.

A senhora vice-presidente, comunicou que no passado dia 28 de março, no dia
consignado ao Dia Mundial da Juventude, tomou posse o Conselho Municipal de
Juventude de Alcochete. Este é um órgão consultivo que irá funcionar como espaço
de reflexão e partilha de políticas relacionadas com emprego, educação, saúde,
habitação, tempos livres, ambiente, entre outros, de e para a juventude, onde se
pretende que seja um espaço privilegiado para o debate e partilha de opiniões,
estando a sua implementação/criação prevista na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro.

Posteriormente, o senhor vereador Pedro Lavrado informou que, no passado dia 23
de março, se realizou a Assembleia Geral da Amarsul que, entre outros pontos se
destinou à aprovação do Relatório de Contas. Era previsto e confirmou-se que a
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empresa teve resultados líquidos negativos de 153.000,00 euros. Verifica-se que a
empresa teve um acréscimo de 1,08% na receção de RSU’s - Resíduos Sólidos
Urbanos, sendo que Alcochete foi o município que maior acréscimo teve em 2018
na deposição de RSU’s, com um aumento de 14,4%. Em 2017 entregou 8.463
toneladas e em 2018, 9.684 toneladas.

Em relação à recolha seletiva, o ano de 2018 também teve um incremento face ao
ano de 2017, na globalidade dos municípios, com destaque para o vidro que subiu
3,2%, papel e cartão 16,2% e o plástico e metal 10,2%., havendo assim, um maior
aumento na recolha seletiva do que na recolha dos indiferenciados, salientando que
este facto é bom, mas não o suficiente, porque a Amarsul no ano de 2018 não
atingiu as metas do SIGRE – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos e
Embalagens e, por não ter atingido essa meta sofreu uma penalização de
591.018,00 euros. Esta também não atingiu as metas do PERSU 2020 - Plano
Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020, que estipulava, para o ano de
2018, que fosse realizada, na recolha seletiva, uma média de 39Kg/habitante, mas
apenas foi realizada a média de 33Kg/habitante, uma diferença de menos de
6Kg/habitante. A meta do PERSU para 2020 é de 45Kg/habitante e se esta meta
não for atingida, a Amarsul irá ter penalizações que serão refletidas na taxa, ou
seja, na tarifa a pagar. Em 2018 a tarifa foi de 20,08 euros e para 2019 esta será de
20,48 euros, ou seja, um aumento de 0,40 euros. Se as metas para 2020 não forem
atingidas, a tarifa previsível será de 30,83 euros, isto é, um aumento de cerca de 10
euros por tonelada, tornando-se num cenário que pode ser algo negro para os
municípios e consequentemente para os seus munícipes.

Dado o exposto, o senhor vereador Pedro Lavrado referiu ainda que toda esta
conjetura implica uma reflexão de todos nós, tendo os munícipes, enquanto
cidadãos, a obrigação e o dever de efetuar a separação do lixo. Nesse sentido, o
município está a preparar uma campanha de sensibilização que visa estimular a
reciclagem.

A senhora vice-presidente disse que as escolas têm um papel preponderante junto
dos jovens e considera que estes estão mais despertos para esta situação do que a
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nossa geração e as pessoas mais velhas, esperando assim que as gerações
vindouras consigam inverter esta situação.
O senhor vereador Pedro Lavrado, relativamente à obra do “Miradouro Amália
Rodrigues” referiu que a mesma não se encontra parada, embora fisicamente
possa parecer e que a autarquia, na pessoa do departamento jurídico, em
articulação com o empreiteiro, projetista e CCDR-LVT, estão a estudar a melhor
solução para a resolução da situação, tendo sido acordado por todos os
intervenientes que o empreiteiro irá continuar a executar a obra.
Salientou que o grande problema incidiu sobre a escolha das pedras, as “pedras
com alma”, mas neste momento já está escolhida a pedreira e o projetista,
professor Sidónio Pardal, já escolheu as pedras. A pedreira já está a produzir
material para a obra, havendo a expetativa que em breve os trabalhos tenham o
seu início.

Mais referiu que, agora, a questão primordial prende-se com o facto de como os
trabalhos irão prosseguir. Informou que após análise por parte do departamento
jurídico da autarquia e dado o histórico da empreitada e do empreiteiro, irá ser
proposto para deliberação em reunião de Câmara, que o mapa de trabalhos não
seja apresentado pelo empreiteiro, ou seja, que o mapa de trabalhos e os trabalhos
a realizar sejam interpelados pelo município como dono da obra, dando assim ao
município um maior poder para controlo da empreitada. Exemplificando que, o
município dará ao empreiteiro um prazo para execução de uma tarefa e, se este
não a realizar dentro do prazo, o município poderá dar essa tarefa a outro
empreiteiro às expensas da CONSDEP ou, em último caso, rescindir o contrato.

Salientou que é entendimento do executivo, para melhor servir o interesse público,
que seja esta empresa a concluir a obra, dado ser a forma menos onerosa e menos
morosa, porque um novo procedimento iria fazer protelar a obra no tempo.

O senhor vereador Vasco Pinto, relativamente às obras no Centro Escolar de São
Francisco, considera que as mesmas irão permitir o alargamento do horário da
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biblioteca escolar e comunitária aos fregueses de São Francisco. Salientou que a
ambivalência desta biblioteca sempre foi difícil de gerir, dada a co-habitação entre
fregueses e alunos.

Quanto à reciclagem, mencionou que as campanhas de sensibilização são
importantes, como alerta para a população e para que se perceba a sua
importância, considerando que as escolas devem ser envolvidas nestas ações,
porque as crianças são os atores principais do dia de amanhã e de forma a não
deixarmos às gerações vindouras uma herança pior do que aquela que recebemos.
Entende, também, que todos devem estar alertados para as problemáticas do
consumo energético e da água.

A senhora vereadora Graça Cabral congratulou o executivo pela realização das
obras no Centro Escolar de São Francisco.

Quanto à reciclagem, sugeriu a colocação de contentores nos estabelecimentos de
ensino. Sugeriu a relocalização dos contentores, junto à Escola do Monte Novo,
dado que estão a ocupar parte da via pública, sugerindo, também, a substituição
das torneiras de água nas escolas, por torneiras mais económicas, de forma a
diminuir o consumo da água.

Solicitou informação sobre se está previsto efetuar alguma intervenção na escola
do Monte Novo, dado que tem verificado movimentação de técnicos da autarquia
neste local.

A senhora vice-presidente, em resposta à senhora vereadora Graça Cabral,
informou que o executivo definiu como ponto de honra, nestes quatro anos de
mandato, intervir em todas as escolas do concelho, tendo já no ano transato sido
requalificada a escola do Passil e ampliada a escola da Restauração.

O executivo tinha previsto realizar obras de requalificação na escola do Samouco,
no entanto, ao verificar que esta também está com excesso de alunos e a funcionar
com desdobramento de horário, a obra passou de uma obra de requalificação para
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uma obra de ampliação, de forma a não servir só as necessidades do momento
(aumento de uma sala de aula), com a criação de mais duas salas de aula e uma
intervenção global (refeitório, casas de banho, biblioteca, sala de professores e um
espaço polivalente), ou seja, uma obra em que o anteprojeto ronda os 800 mil euros
e com previsão de realização em 2020/2021.

Assim, dada a decisão de não avançar no imediato com a ampliação da escola do
Samouco, informou que o executivo decidiu requalificar a escola do Monte Novo, no
próximo verão, com a colocação de um novo chão, pinturas, remodelação das
casas de banho, construção de uma biblioteca no espaço existente, ou seja, a
remodelação de todo o edifício das traseiras da escola.

O senhor vereador Pedro Lavrado informou, relativamente à estrada municipal que
liga São Francisco a Alcochete, informou que o compromisso do executivo é a
realização do projeto no presente ano e execução da obra no próximo. No
momento, a autarquia está a receber os orçamentos para realizar o levantamento
topográfico, que é o primeiro passo para a execução do projeto, dado que só após
a realização do mesmo é que se poderá avaliar aquilo que é possível realizar.
Mais informou que a Amarsul tem um programa denominado de “Ecovalor”, que
consiste na colocação de contentores de reciclagem nas escolas e que de acordo
com a informação prestada pela Amarsul, o Agrupamento de Escolas de Alcochete,
foi convidado a participar no programa, mas não respondeu ao mesmo.
Quanto aos contentores de RSU’s, transmitiu que a Amarsul, em novembro,
procedeu à colocação de uma grande quantidade de contentores (porque nessa
altura precisava de aumentar a sua cota de reciclagem) e durante este 1.º semestre
serão efetuadas obras nos vários locais, nomeadamente o cais para albergar e fixar
esses contentores e, no seguimento dessas obras, os contentores que se
encontram junto à escola do Monte Novo irão ser relocalizados.

Relativamente às novas tampas dos contentores e que foram objeto de reclamação
(agora os munícipes já estão habituados a este formato), a Amarsul tinha o
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compromisso de efetuar a substituição destas por outro formato, mas a informação
agora prestada é de que não irão efetuar essa alteração, porque a sua substituição
teria que ser às expensas da Amarsul, o que seria um encargo muito grande, pelo
que de imediato não irá realizar este investimento.
O senhor vereador José Luís Alfélua referiu que a recolha de RSU’s e separação do
lixo sempre foi e, continuará a ser, um problema, pelo que carece de uma
intervenção diária e contínua por parte da autarquia, através de campanhas de
sensibilização, acreditando que os jovens numa outra geração terão outro tipo de
comportamento, que não têm as pessoas mais idosas. Julga que as campanhas de
sensibilização devem ser bem incisivas junto dos estabelecimentos de restauração,
porque estes produzem muito lixo e a reciclagem do vidro até a fazem bem, mas
depois, no restante demonstram uma grande lacuna.

Quanto à obra do Miradouro Amália Rodrigues, considera que o problema deverá
ser resolvido da forma mais célere e menos penalizadora para o município e
munícipes.

De seguida, solicitou o corte das ervas no Cerradinho da Praia, dado estarem muito
grandes.

O senhor vereador Estêvão Boieiro, quanto à reciclagem, considera que esta era
mais fácil de realizar se as embalagens fossem mais simples, dando o exemplo dos
pack para o vinho que vieram substituir os garrafões, que são de cartão, mas por
dentro é forrado a plástico.
Também considera que o projeto “Praia Limpa”, destinado às crianças e promovido
pela Junta de Freguesia de Alcochete era uma mais-valia, dado que ensinava as
crianças a fazer a separação do lixo, porém, entretanto acabou.

ORDEM DO DIA
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1. Resumo diário da tesouraria

A senhora vice-presidente informou que o valor do saldo, em disponibilidades de
operações orçamentais é de €9.010.893,09 (nove milhões, dez mil, oitocentos e
noventa e três euros e nove cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento.

2. Pagamentos autorizados entre reuniões

A senhora vice-presidente da câmara informou que, entre os dias 20/03/2019 e
31/03/2019, o senhor presidente autorizou o pagamento da despesa no montante
de €328.931,79 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e um euros e
setenta e nove cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas da n.º 713 à
n.º 841 e entre os dias 01/04/2019 e 02/04/2019, autorizou o pagamento da
despesa no montante de €102.331,40 (cento e dois mil, trezentos e trinta e um
euros e quarenta cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas do n.º 842
ao n.º 856.

A Câmara tomou conhecimento.

3. Aprovação de ata

Ata da reunião ordinária realizada no dia 6 de março de 2019

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata por
unanimidade.

Não votou a senhora vereadora Maria da Graça de Medeiros Cabral, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo.
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4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO SENHOR PRESIDENTE E VEREAÇÃO:

4.1

Procedimento

de

Concurso

Público

para

a

“Empreitada

de

Requalificação da Igreja da Misericórdia de Alcochete” – Proc.º I18/18/CP:
 Ratificação da decisão do senhor Presidente da Câmara de
aprovação do mapa de quantidades de trabalho corrigido

Pela senhora vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Em conformidade com o proposto pelo júri do supra mencionado procedimento
(anexo I), propõe-se para deliberação a ratificação da decisão do senhor presidente
da câmara, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.

Assim proponho, submeter á aprovação do órgão executivo:
 Ratificação da decisão do Sr. Presidente da Câmara de aprovação do mapa de
quantidades de trabalho corrigido.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar Anexo I, como Doc. 1.

4.2

Procedimento

de

Concurso

Público

para

a

“Empreitada

de

Requalificação da Igreja da Misericórdia de Alcochete” – Proc.º I18/18/CP: Ratificação da decisão do senhor presidente da Câmara de
aprovação do mapa de quantidades de trabalho corrigido

e

prorrogação do prazo de apresentação de propostas até às 17h00 do
dia 24 de abril de 2019
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Pela senhora vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Em conformidade com o proposto pelo júri do supra mencionado procedimento
(anexo I), propõe-se para deliberação a ratificação da decisão do senhor presidente
da câmara, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.

Assim proponho, submeter á aprovação do órgão executivo ratificação da decisão
do senhor presidente da câmara de:

1. Aprovação do novo mapa de quantidades de trabalho;

2. Prorrogação do prazo de apresentação de propostas até às 17h00 do dia 24 de

abril de 2019.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar Anexo I, como Doc. 2.

4.3 Alteração às Normas de Funcionamento das Atividades de Animação e
de Apoio à Família (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF)
dos Estabelecimentos da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do
Ensino Básico da Rede Pública do Concelho de Alcochete

Pela senhora vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«O Município de Alcochete disponibiliza o serviço de Complemento de Horário para
os alunos matriculados nos estabelecimentos da educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico da rede pública do concelho de Alcochete.

As normas reguladoras deste serviço, para além do legalmente estipulado,
encontram-se plasmadas em documento cuja primeira versão foi aprovada em
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reunião de câmara realizada em trinta e um de agosto do ano dois mil e onze e
alterado na reunião de câmara de vinte e oito de agosto do ano de dois mil e treze.

Decorrente da necessidade de introduzir melhorias nestas normas é apresentada a
presente revisão.

Pelo exposto, propõe-se a aprovação da revisão das normas dos serviços de
complemento de horário dos estabelecimentos da educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico da rede pública do concelho de Alcochete.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

5. Apoios financeiros

Não foram apresentadas propostas.

6. Informações
 Pela

senhora

vice-presidente

foram

apresentadas

as

seguintes

informações:
 Minuta da Ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de
Alcochete, realizada em 15 de março de 2019.
 Convívio Desportivo de Andebol, Jogos de Luta e Jogos Pré-desportivos
«No âmbito do Projeto “Convívios Desportivos” destinado a todas as crianças do
ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho de Alcochete, a
Câmara Municipal de Alcochete organizou na passada manhã de dia 23 de março o
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Convívio Desportivo de Andebol, Jogos de Luta e Jogos Pré-desportivos, tendo o
Agrupamento de Escolas de Alcochete como parceiro.

O Pavilhão Desportivo do Samouco, recentemente requalificado, recebeu e
proporcionou as melhores condições para a dinamização de 4 estações de
atividades aos 58 jovens participantes:
1. Estação de Andebol – Progressões pedagógicas e formas jogadas;
2. Jogos de Luta – Tecnoball e mini-jogos de oposição;
3. Pré-desportivos – “Caça Bolas” e “Bola ao Capitão”
4. Pré-desportivos – Dodgeball.

Todo o enquadramento técnico foi garantido pelos técnicos de Educação Física do
Setor de Desporto, Juventude e Movimento Associativo, num trabalho de
articulação com o Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva da Escola
Secundária de Alcochete.

O Município de Alcochete providenciou lanche a todos os participantes e facultou
transporte aos residentes em São Francisco, Samouco e Passil.

Ao evento juntaram-se ainda 18 alunos da turma do Clube Viva Mais do Samouco,
apresentando a todo o público uma aula de demonstração de ginástica de
manutenção.»
 Programa Alcochete Aventura – II Trail do Município de Alcochete

«No âmbito do Programa Alcochete Aventura de 2019, a Câmara Municipal de
Alcochete organizou no passado dia 31 de março, o II Trail do Município de
Alcochete.

O evento realizou-se na unidade militar do Campo de Tiro e resultou de uma
parceria entre a Câmara Municipal de Alcochete e o Clube de Atividade e Lazer do
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Campo de Tiro, com o apoio do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva
da Escola Secundária de Alcochete.

A 2.ª edição do Trail do Município registou, com enorme orgulho, a participação de
130 inscrições, distribuídas pelos dois trajetos definidos pela organização. Para o
efeito, foram contabilizados 80 participantes no percurso de caminhada/corrida de 9
Km’s e 50 participantes no percurso de 17 Km’s.

O Município de Alcochete felicita todos os vencedores e participantes do II Trail do
Município e agradece o envolvimento de todos os parceiros neste grande objetivo
de promover a prática da atividade física e desportiva em Alcochete.»
 Quinzena da Juventude

«Decorreu entre os dias 15 e 30 de março de 2019 no concelho de Alcochete a
“Quinzena da Juventude”.
“A Quinzena de Juventude de Alcochete” é uma iniciativa que, pelas dinâmicas
juvenis que envolve, teve como principal papel a promoção, o apoio e o estímulo à
participação e intervenção dos jovens munícipes no concelho de Alcochete.
Pretendeu ainda assinalar o Dia Nacional do Estudante e o Dia Mundial da
Juventude, onde foi realizada ainda a 1ª reunião do Conselho Municipal de
Juventude.
A iniciativa municipal “Quinzena da Juventude” teve como principais objetivos:
a) Afirmar a “Quinzena da Juventude” como momento de mostra coletiva do
trabalho desenvolvido pelo movimento associativo juvenil e de jovens do
concelho, valorizando a transversalidade e multidisciplinaridade do programa;

b) Implementar um programa de atividades culturais, comunitárias, recreativas,
formativas e/ou desportivas, diversificado e abrangente, indo ao encontro das
preferências dos jovens;
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c) Apoiar a conceção e implementação de atividades promovidas por jovens,
valorizando a sua criatividade e inovação;

d) Desenvolver atividades que vão ao encontro das necessidades dos jovens do
concelho de Alcochete.

Podemos verificar que todos os objetivos estabelecidos e descritos em cima foram
alcançados, uma vez que as atividades calendarizadas decorreram sem incidentes
e com a participação de algumas dezenas de jovens do concelho.

De referir que este projeto municipal decorreu pela primeira vez no concelho e
pretende ser um momento de exaltação juvenil com uma calendarização que reflita
as sugestões dos jovens munícipes.»
 Conselho Municipal de Juventude de Alcochete

«Decorreu no dia 28 de março de 2019, na sala multiusos da Biblioteca Municipal
de Alcochete, a 1.ª reunião do Conselho Municipal de Juventude de Alcochete.

O Conselho Municipal de Juventude de Alcochete contou com a presença do
senhor presidente da Câmara, que de acordo com o regulamento é o presidente do
Conselho Municipal de Juventude, delegando essa presidência na senhora
vereadora Maria de Fátima Soares.

Para além da tomada de posse dos vários representantes que as entidades com
assento no Conselho Municipal de Juventude indicaram e da aprovação do
regimento interno, constaram ainda da ordem de trabalhos a eleição de um
representante para o Conselho Municipal de Educação (Rita Alexandre) e dos dois
secretários (Teresa Condelipes Rei e Andreia Sousa) que, juntamente com a
vereadora Maria de Fátima Soares, constituem a mesa do plenário do Conselho
Municipal de Juventude.

Reunião de 2019.04.03
Ata n.º 07

16

O Conselho Municipal de Juventude de Alcochete é constituído por quatro membros
da Assembleia Municipal dos quatro partidos representados, 1 representante de
cada associação juvenil com sede no Município inscrita no Registo Nacional de
Associações de Jovens (a associação GilTeatro), 1 representante de cada
associação de estudantes do ensino básico e secundário do concelho (Associação
de Estudantes da Escola Secundaria de Alcochete) um representante de cada
organização de juventude partidária com representação nos órgãos do Município ou
da Assembleia da República e um representante de cada associação jovem e
equiparadas a associações juvenis, nos termos do n.º 3, do artigo 3.º, da Lei n.º
23/2006, 23 de junho, de âmbito nacional (Associação Escoteiros de Portugal –
Grupo 255, Corpo nacional de Escutas – Agrupamento 223 e Corpo Nacional de
Escutas – Agrupamento 1388).

De referir que este é um órgão consultivo do executivo municipal e deve funcionar
como um espaço de reflexão e partilha sobre as políticas para a juventude.»
 Rotas do Futuro - 2019

«A Câmara Municipal de Alcochete em parceria com o Agrupamento de Escolas de
Alcochete no âmbito da sua Quinzena da Juventude integrou a iniciativa “Rotas do
Futuro - 2019” nos dias 29 e 30 de Março na Escola Secundária de Alcochete, para
apoiar os alunos na sua escolha vocacional e a definir o seu percurso.

Esta ação teve por objetivo mobilizar os alunos para uma reflexão sobre as
diferentes opções relativas ao seu percurso escolar após o 9.º ano e trazer as
famílias à escola para se refletir sobre o percurso escolar dos seus educandos,
numa altura em que muitos terão de fazer escolhas, por vezes de forma precoce e
sem apoio, causando enorme ansiedade para todos.

Participaram nesta iniciativa 10 turmas do 9.º ano de escolaridade podendo
experienciar diversas atividades, passando pelos 26 expositores que se
encontravam ao dispor dos alunos. Além disso, assistiram, a diferentes sessões de
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esclarecimento com a apresentação de vários testemunhos que enriqueceram e
elucidaram os jovens sobre os possíveis percursos do ensino secundário.

Neste sentido, destacamos o contributo de todos os professores das mais diversas
áreas do Agrupamento de Escolas de Alcochete, bem como, a presença de
entidades externas, nomeadamente, Academia do Freeport, EPIS, Escola
Profissional da Paiã, Escola Profissional do Montijo e ADA que muito engrandeceu
o evento.

Evidenciar, ainda, o debate realizado no dia 30 de Março, dirigido a pais e alunos
com o tema “Terminei o 9.º ano…e agora?” que contou como convidados Regina
Almeida, representante da ANQEP, João Martins, diretor da Escola Profissional do
Montijo, Eduardo Filho, representante da Associação “Inspirar o Futuro”, Cristina
Alves, diretora do AEA e Maria de Fátima Soares, vice-presidente da Câmara
Municipal de Alcochete.»

 Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a
seguinte informação:
 Atividades do Setor de Cultura: março 2019

«1. Atividades para o público em geral

Exposição itinerante 30 anos do Museu Municipal
Local: Núcleo Sede e Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal, Biblioteca de
Alcochete, Fórum Cultural de Alcochete, Galeria Municipal dos Paços do Concelho,
Juntas de Freguesia de Alcochete, Samouco e São Francisco, Centro Social do
Passil e Grupo Desportivo da Fonte da Senhora
Públicos: n.c.

Exposição fotográfica A história da nossa história
Local: Núcleo Sede do Museu Municipal
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Públicos: 19
Exposição biobibliográfica Eça de Queirós & Os Maias – episódios da vida
romântica
Local: Biblioteca de Alcochete
Públicos: n.c.

Exposição coletiva de artes visuais Metade do Céu
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Públicos: 118

Formações TIC (tecnologias de informação e comunicação)
Locais: Biblioteca de Alcochete e Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco
Dias: 1, 6, 8, 12, 13, 15, 20, 22, 26 e 29
Sessões: 8
Públicos: 56
Apresentação do livro Histórias de Ajudaris’18
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 12
Públicos: 100 (aprox.)

Encontros com a Música: as cordas
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Dia: 15
Públicos: 33
Domingos no Museu – visita guiada ao Núcleo Sede
Local: Núcleo Sede do Museu Municipal
Dia: 24
Públicos: 1
Mr. Mouse tira dúvidas…
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Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 27
Públicos: 3

Teatro No Fim da Linha pela: A Lagarto Amarelo
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Dia: 30
Públicos: 32

2. Atividades para públicos escolares

Semana da leitura: A Biblioteca vai às escolas celebrando o prazer de ler
Locais: Escola EB 1 de Samouco, Colégio Penas Real, Escola EB1 n.º de
Alcochete (Valbom), Escola EB1/JI da Restauração
Dias: 14, 15, 19, 20, 27, 28 e 29
Sessões: 19
Públicos: 857 (292 do ensino pré-escolar, 530 do 1.º ciclo do ensino básico e 35 do
2.º ciclo do ensino básico)

Embarcações tradicionais do Tejo
Local: Escola EB1 n.º 1 de Alcochete (Monte Novo)
Dia: 25
Públicos: 22 (1.º ciclo do ensino básico)

3. Atividades para famílias
No 1.º sábado de casa mês… Era uma Vez! – Dias comemorativos: histórias de
mulheres, pais e poesias
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 2
Sessões: 2
Públicos: 81
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Teatro Mythos pelo Teatro Extremo
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Dia: 9
Públicos: 36
(integrado no programa de promoção cultural para a infância em contexto familiar
Sábados Gigantes para Gente Miúda)

Projeto de Literacia Familiar e da Saúde Conto Contigo
Locais: Escola EB1/Jardim de Infância do Passil
Dia: 27
Públicos: 8
(projeto em parceria com o Agrupamento de Escolas de Alcochete e o Centro de
Saúde de Alcochete)

4. Atividades para crianças e jovens

Tinóni dos livros
(atividade dirigida às crianças dos Hospitais Garcia de Orta e N.ª Sr.ª do Rosário)
Locais: Hospital Garcia de Orta (Almada) e Hospital N.ª Sr.ª do Rosário (Barreiro)
Dias: 26 e 28
Sessões: 2
Públicos: 24

5. Atividades para séniores
Formação TIC (UNISFA – Universidade Sénior de São Francisco de Assis)
Local: Junta de Freguesia de São Francisco
Dias: 7, 14, 21 e 28
Sessões: 4
Públicos: 40

Momentos de lazer com contos de saber
(atividade dirigida aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Alcochete)
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Local: Santa Casa da Misericórdia de Alcochete (Sala de convívio e Centro de dia)
Dia: 25
Sessões: 2
Públicos: 41.»

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Registaram-se as seguintes intervenções:
 Senhor João Santos:

Na qualidade de presidente da Junta de Freguesia de São Francisco, agradeceu a
presença do executivo na freguesia e a forma como receberam os seus fregueses.

Chamou a atenção do executivo para as figuras expostas no salão, um humilde
casal de camponeses, como representação das origens da freguesia, de forma a
lembrar que são uma freguesia do campo, embora com uma grande transformação
urbana.
Os trajes foram cedidos temporariamente pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses
de São Francisco”.

 Senhora Susana Rolo:

Dada a realização das obras no Centro Escolar de São Francisco, solicitou que
fosse transmitido ao Agrupamento de Escolas de Alcochete para terem em atenção
a constituição das turmas.

A senhora vice-presidente mencionou que iria reunir com o Agrupamento de
Escolas de Alcochete e que estão a investir no sentido de resolver a situação.
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 Senhor António conceição Pereira:

Solicitou que fosse arranjada uma solução junto à passadeira, sita na rua da Escola
Primária, uma vez que quando chove, o local fica inundado.

Sugeriu que fosse alterada a proibição de estacionamento junto à Sociedade
Recreativa, de forma a permitir o estacionamento na zona lateral da sociedade.

A senhora vice-presidente informou que o senhor vereador Pedro Lavrado iria
verificar essa situação.
 Senhor Joaquim dos Santos:

Solicitou a colocação de rede no Centro Escolar de São Francisco, de forma a não
permitir que as crianças atirem os pacotes do leite e as bolas para a via pública.

Alertou para o facto de o estacionamento, junto à sua habitação, estar sempre
ocupado com veículos para venda. Esta situação origina que, quando existe
reuniões de pais no Centro Escolar e quando o restaurante está cheio, as pessoas
estacionem os seus carros em cima dos passeios.

Salientou, o facto da existência de dejetos caninos na via pública e locais relvados,
onde as crianças brincam. Considera que a autarquia deveria tomar as devidas
providências, nomeadamente, a aplicação de coimas, aos donos dos cães.

A senhora vice-presidente salientou que essas situações acontecem porque impera
a falta de civismo, transversal a todos os locais, não acontecendo só em São
Francisco.

Mais foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, nos termos do n.º 2, do artigo
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, pelas 22:50 horas a senhora vice-presidente
declarou encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente ata que
eu, Carla Sofia Oliveira Vilhais, técnica superior, subscrevo e assino.
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