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Aos vinte cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, nesta Vila de 
Alcochete e Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 20:30 horas, reuniu 
ordinariamente a Assembleia Municipal de Alcochete, presidida por Miguel Boieiro. 
 
 
Feita a chamada pelo 1.º Secretário, registaram-se as seguintes presenças: 
 
Pela CDU – Coligação Democrática Unitária: 
 
- Miguel Boieiro; Rui Manuel da Graça Santa, Paula Alexandra Ferrão Pereira, 
Fernando Manuel Catum Leiria, Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade, 
Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, Sérgio Miguel Pratas Duarte, Ana Paula Zeverino 
Gonçalves e Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres. 
 
Pelo Partido Socialista: 
 
- José Luís Nunes Catalão, Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, Francisco José da 
Fonseca Giro, Rosa Paula Saldanha de Jesus, Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, 
Joana Coelho Grácio Roque Lino. 
 
Presidentes das Juntas de Freguesia: 
 
- Estêvão António das Neves Boieiro, Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete 
(CDU), António Joaquim Gomes Almeirim, Presidente da Junta de Freguesia de 
Samouco (CDU) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. 
Francisco (PS). 
 
Faltaram a esta sessão: 
 
- Rodolfo Soares Marques Pereira, que justificou a sua falta por escrito, por motivos de 
ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído por Raúl 
dos Santos Duarte. 
 
- Cristina Maria Rodrigues Samouqueiro, que justificou a sua falta por escrito, por 
motivos de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída 
por Ana Cristina Tavares A. Brandão F. Rodrigues. 
 
- Vitor Hugo Vila Cova Lemos Rodelo. 
 
- Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira, que justificou a sua falta por escrito, por se 
encontrar ausente do concelho, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído 
por Luiz Branco Batista. 
 
- Raquel Alves Vieira Saraiva, que justificou a sua falta por escrito, por se encontrar 
ausente do concelho, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída por Maria 
da Graça Medeiros Cabral. 
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Os candidatos imediatamente a seguir na lista do PSD também não se encontravam 
disponíveis para comparecer a esta sessão, nomeadamente: Telmo Alexandre Hipólito 
Rodrigues, Carla Cristina Moreira Azevedo, António Dinis Lopes Mendes e Marina da 
Motta Veiga Correia do Vale Ludovice Nogueira. 
 
 
Pelo executivo municipal encontravam-se presentes o Presidente da Câmara, Luís 
Miguel Carraça Franco e os Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Paulo 
Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, Susana Isabel de Freitas Custódio, 
Jorge Manuel Pereira Giro, José Navarro Lopes Gemas e António Dias dos Santos 
Maduro. 
 
 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 
 
- Sobre a actividade do Presidente da Assembleia, que fica arquivado na pasta de anexos 
à acta. (Doc 1) 
- Sobre a correspondência recebida. (Doc 2) 
 
A Assembleia tomou conhecimento. 
 
 
ACTA 
 
Ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 18º do Regimento foi colocada à discussão 
a seguinte: 
 
- Acta de 21 de Dezembro de 2010 
 
Submetida à discussão, usou da palavra Francisco Giro para propor as seguintes 
alterações: 
 
- Que na página 13 seja acrescentado que a senhora Vereadora Susana Custódio 
responde a uma solicitação sua; 
- Que na página 14 onde se lê PE, deve ser alterado para PS. 
 
Fernando Pinto propôs que se retire o nome de Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado 
das presenças, em virtude de o mesmo não ter estado presente. 
 
Submetida à votação, a acta foi aprovada por maioria, com 4 abstenções e 18 votos a 
favor, com as alterações propostas. 
 
 
De seguida o Presidente da Assembleia Municipal propôs que os pontos 3 e 4 da Ordem 
do Dia passassem para o Período de Antes da Ordem do Dia, dado serem matérias para 
esclarecimento, o que foi aceite por unanimidade. 
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De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Câmara, o qual deu conhecimento à 
Assembleia Municipal do falecimento de José Freire, ao qual teceu vários elogios, 
manifestando à família do mesmo, as suas condolências. 
 
Seguidamente passou-se à apresentação e discussão dos pontos 3 e 4 que constavam da 
Ordem do Dia.  
 
3 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA; 
4 – PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO. 
 
O Presidente da Câmara cumprimentou os técnicos presentes, Doutor António Marques 
e Professores Paulo Madruga (que fizeram a apresentação do ponto 4) e Rosa Partidário 
(que fez a apresentação do ponto 3) da firma Augusto Mateus & Associados que 
apresentaram os instrumentos do Plano Estratégico “Alcochete 2025”, através de uma 
projecção em “power-point”, ficando o seu conteúdo anexo a esta acta como Doc 1. 
 
Lembrou que o processo de alteração do Plano Regional teve início em 2008 e esteve 
em discussão pública no período de 22 de Novembro de 2010 até 31 de Janeiro de 2011, 
realçando a importância deste estudo para o futuro de Alcochete. 
 
Após a apresentação, o Presidente da Assembleia colocou à discussão estes pontos, 
tendo-se registado as seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista:  
 
Colocou as seguintes questões: 
 
De que forma se enquadra esta estratégia com o PROTAML? 
Em termos da qualidade, qual é a classificação que se dá aos que já cá vivem? 
No sector agrícola, Alcochete tem muitos terrenos produtivos, mas será que vamos 
desistir deles? 
No sector industrial onde se enquadrará o Passil? 
 
- Pedro Lavrado: 
 
Perguntou qual a estratégia prevista para o Centro Histórico da vila de Alcochete, em 
termos de habitação e residência. 
 
- Miguel Boieiro: 
 
Lembrou que o concelho de Alcochete não é só a vila de Alcochete e que no sector 
agrícola o concelho tem grandes potencialidades mas também algumas fragilidades, 
exemplificando o abandono da cultura da vinha, da qual Alcochete era muito 
representativa (o brasão de Alcochete tem desenhados cachos de uvas). 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Resumidamente prestou os seguintes esclarecimentos: 
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Quanto à compatibilidade da estratégia apresentada nesta sessão com o PROTAML, 
disse serem documentos absolutamente compatíveis, senão seria ruinoso do ponto de 
vista da despesa pública. 
 
Mais frisou, que já em Setembro de 2008, o Presidente da CCDRLVT sugeriu aos 
municípios que continuassem a revisão dos seus Planos, paralelamente ao PROTAML. 
 
Em relação ao sector agrícola, este executivo sempre manteve que o PDM não ficasse 
dependente de um só sector, como sendo o mais importante, mas sim que se 
arranjassem formas de implementar os três vectores pilares, ou seja: sector primário, 
sector secundário e sector terciário, a que correspondem a agricultura, a indústria e os 
serviços. 
 
Realçou no entanto, que o sector agrícola está cada vez mais dependente da política do 
governo e da política agrícola comum da Comunidade Europeia. No sector industrial há 
que melhorar a área industrial do Batel e potenciar o Passil (não esquecendo a 
floricultura) e ainda que este deve complementar a plataforma logística do Poceirão. No 
sector terciário, realçou que Alcochete obteve uma importante vitória, ao integrar como 
membro de pleno direito o Arco Ribeirinho Sul, o que virá reforçar a vocação turística 
do município. 
 
Esclareceu que quando se fala de “qualidade”, esta é logicamente para as pessoas que já 
cá estão em Alcochete e também para os que hão-de vir. 
 
Quanto ao Centro Histórico, reiterou que são bem conhecidos os maus exemplos de 
outras localidades e portanto esta Câmara não quer cair nos mesmos erros. O que se 
pretende é um Centro Histórico multifuncional, ou seja, comercial e habitacional. 
 
Salientou o contributo da Câmara na requalificação e disciplina da ocupação do espaço 
público, com incentivos e penalizações, visando manter um Centro Histórico com uma 
vivência peculiar, tendo em vista a sua identidade cultural. 
 
- Paula Zeverino: 
 
Considerou importante desenvolver capacidades próprias de Alcochete, chamando a 
atenção para a possibilidade de explorar a vertente da arqueologia/cultura, através de 
passeios ao Porto dos Cacos e nos passeios fluviais e na vertente ambiental que se 
apostasse em centros comerciais a céu aberto, em ateliês de amostragem, dando como 
exemplos a doçaria e as velharias. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Voltou a frisar as questões do sector agrícola, informando do histórico das participações 
da Câmara no PROTAML, lembrando que em determinada altura votaram contra uma 
sub-unidade de Alcochete e Montijo prevista no PROT, porque esta incidia sobre uma 
área já consolidada do ponto de vista urbanístico (AUGI do Maçãs, Loteamento do 
Passil, Bairro do Passil) e também porque já existia uma proposta do Plano de Pormenor 
do Passil e ainda o de Paço de Arcos junto à Fonte da Senhora. 
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O Presidente da Assembleia Municipal e o da Câmara Municipal agradeceram aos 
técnicos a sua presença e os esclarecimentos prestados. 
 
Seguidamente o Presidente da Assembleia propôs um intervalo de 10 minutos, o que foi 
aceite por unanimidade. 
 
 
Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Francisco Giro: 
 
Solicitou informação sobre a visita dos técnicos a Alcochete, a propósito do QREN e 
também a indicação sobre o número de pedidos existentes para obtenção de habitação 
social. 
 
- Luiz Batista: 
 
Referiu o abandono em que se encontra o espaço entre o Freeport e a entrada da Vila, 
bem como o mau estado da rede viária no concelho, pelo que pretende saber se existe 
algum plano para a sua recuperação por parte da Câmara e ainda qual o ponto de 
situação em que se encontra a construção da Extensão do Centro de Saúde de Alcochete 
na freguesia do Samouco. 
 
- Raquel Prazeres: 
 
Referindo-se a uma notícia que saiu na comunicação social da autoria de Eduardo 
Cabrita, perguntou porque continua encerrada a Extensão do Centro de Saúde de 
Alcochete na freguesia de S. Francisco. 
 
- Pedro Lavrado: 
 
Transmitiu um apelo dos moradores da Rua Cerradinho da Praia, em Alcochete, os 
quais discordam da localização da paragem dos autocarros nesta via dado que os 
autocarros provocam muito ruído em horas de descanso, para além de também 
ocuparem o espaço de estacionamento. Mais adiantou que já contactaram os TST, mas a 
empresa informou que não tem responsabilidades porque o assunto pertence à Câmara. 
 
Entregou também à Mesa um requerimento sobre o não cumprimento da Directiva 
1/2008 da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
 
 Congratulou-se com a vitória do Prof. Aníbal Cavaco Silva e manifestou o seu 
desagrado pela permanência de um cartaz no Largo de S. João, em Alcochete, e de uma 
faixa no Samouco e S. Francisco, de apoio à candidatura de Francisco Lopes a menos de 
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500 metros das Assembleias de Voto, aquando da eleição para o Presidente da 
República. 
 
Chamou a atenção para o facto de o Portal da Câmara na “net” ignorar as intervenções 
da Oposição (PS e PSD). 
 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Rui Santa em nome da CDU, apresentou um Voto de Pesar sobre o falecimento de 
José Freire. 
 
Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade tendo sido 
cumprido um minuto de silêncio. 
 
- Paula Pereira em nome da CDU apresentou uma proposta de Moção sobre o Dia 
Internacional da Mulher. 
 
Na discussão deste documento registaram-se as intervenções de José Luís Catalão que 
propôs que a votação do documento se fizesse ponto a ponto, o que não foi aceite, e 
ainda a de Raquel Prazeres e Ana Brandão. 
 
Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 7 abstenções (PS) e 13 votos a 
favor (CDU e PSD). 
 
Rosa de Jesus fez Declaração de Voto em nome do PS. 
 
- Paula Pereira em nome da CDU apresentou uma proposta de Moção contra as 
Injustiças e as Desigualdades, pela Mudança de Políticas. 
 
Submetida à discussão, usou da palavra Luiz Batista que entende que o texto é 
contraditório, porque sem grupos económicos não há economia e sem esta não há 
empregos. 
 
Paula Pereira esclareceu que também defende o trabalho e os trabalhadores e que os 
grandes grupos económicos não conferem estabilidade a quem trabalha. 
 
Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 9 votos contra (PS e PSD) e 13 
votos a favor da CDU. 
 
- Fernando Leiria, em nome da CDU, apresentou uma proposta de Moção sobre o Corte 
Drástico no Transporte de Doentes. 
 
Submetida à discussão, usaram da palavra da palavra os seguintes membros: 
 
Luiz Batista que lembrou uma vez mais que o PSD não é governo e concorda 
plenamente com o texto quando refere que a política deste governo penaliza muito as 
pessoas. 
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Raquel Prazeres que referiu concordar plenamente com o teor da moção, dado que 
entende que este processo tem sido evolutivo e chegou ao estado lastimoso em que se 
encontra. 
 
Fernando Leiria – Considerou o discurso de Luiz Batista igual ao de Passos Coelho, ou 
seja, demagógico. 
 
Abordou também o problema de várias corporações de bombeiros, as quais atravessam 
graves problemas económicos face à política seguida pelo governo. Apesar de estar 
marcado um Congresso de Bombeiros para discussão destas matérias, não deixou de 
frisar que os cortes já estão a ser efectuados, focando uma notícia contrária de Eduardo 
Cabrita. 
 
Considera que a questão do apoio aos Bombeiros é estritamente política e a persistir a 
actual governação, perguntou:  
 
Terão os bombeiros que fechar? 
 
Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 9 abstenções (PS e PSD) e 13 
votos a favor (CDU). 
 
Luiz Batista fez a seguinte Declaração de Voto em nome do PSD: 
 
“O motivo porque não votou favoravelmente esta moção (e com todo o respeito pelos 
bombeiros) está vincado pelo facto de o PSD não ser governo há já muitos anos.” 
 
Fernando Pinto fez Declaração de Voto em nome do PS. 
 
 
 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
A visita a Alcochete foi acordada entre a presidente da CCDRLVT e a Câmara 
Municipal e insere-se num círculo de visitas às Câmaras que apresentaram candidaturas 
ao abrigo do Quadro Comunitário em curso. 
 
Lamentou a situação relatada relativa aos TST. Esclareceu que as paragens são fixadas 
de comum acordo entre esta empresa e a Câmara e comprometeu-se a diligenciar, 
através de ofício aos TST, não deixando contudo de lembrar que a GNR também pode 
ser chamada para fazer cessar qualquer tipo de ruído. 
 
Quanto à disponibilização de espaço no site da Câmara, informou que irá acontecer para 
o PS, PSD e CDU, não deixando no entanto de solicitar à Junta de Freguesia de S. 
Francisco a correcção no seu face-book por manifesta preferência por uma força 
partidária. 
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Sobre o espaço entre o Freeport e a entrada da vila, parte encontra-se no âmbito de um 
plano de Pormenor que está já aprovado mas que a sua implementação ainda não 
começou, pelo que as obras a efectuar deverão ser suportadas pelos loteadores do 
mesmo. 
 
Relativamente ao estado da rede viária, informou que a Câmara tem um plano de 
intervenção que ascende a 2 milhões euros. Já reuniram com o Secretário de Estado mas 
não foi obtida resposta satisfatória. 
 
Em relação à Extensão do Centro de Saúde de Alcochete na freguesia do Samouco, 
informou que o mesmo se encontra pronto. Frisou que o processo sempre foi boicotado 
pelo governo, dando disso alguns exemplos. 
 
Mais informou que há já alguns meses que tentou marcar uma reunião com a senhora 
Ministra mas não se conseguiu ainda.  
 
A Câmara pretende ser reembolsada do investimento e a senhora Ministra manifestou 
inclusive vontade de vir a integrar este imóvel no património do governo. A Câmara 
cedeu o terreno e o Ministério da Saúde pagaria a construção. Embora reconheça que a 
competência é do Ministério, a Câmara decidiu construir o Centro de Saúde, dadas as 
péssimas condições em que se encontra o actual. 
 
Teceu também comentários face ao encerramento do Centro de Saúde em S. Francisco, 
informando da disponibilidade da Câmara em encontrar soluções. Concluiu, referindo a 
importância de que se reveste a construção do novo hospital para servir as populações 
de Montijo e de Alcochete. 
 
Quanto à propaganda eleitoral, frisou que a Câmara não é cúmplice da situação, 
exemplificando algumas acções executadas em anteriores eleições. Mais salientou que 
os Presidentes das Secções de Voto têm competência para chamar a autoridade policial 
e exigir a remoção coerciva dos materiais. Se tal não foi feito é porque encontraram 
outras soluções ou então consideraram que o assunto não era gravoso ao ponto de 
chamar a autoridade. 
 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Resumidamente e respondendo às questões de protecção social informou que a Câmara 
Municipal tem cerca de 150 pedidos para habitação social desde 2000. Está ainda a ser 
feito o recenseamento e já se chegou a 2005. 
 
 
Do conjunto de pedidos que entram no Serviço de Apoio aos Cidadãos de Alcochete, 
50% são atendimentos a famílias com carências económicas, com incidência na 
população com mais de 65 anos, as quais se confrontam neste momento com graves 
dificuldades.  
 
Das 46 habitações sociais, a Câmara tem neste momento um passivo que ronda os 70 
mil euros de rendas em atraso. É de temer que com a política de cortes por parte do 
governo ainda mais se venha a agravar esta situação. 
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Referiu que no âmbito da ajuda a estas famílias e outras, nomeadamente pensionistas, 
estão abertas inscrições para as Hortas Sociais, que resulta em mais uma hipótese de 
verem aumentados os seus rendimentos. 
 
A finalizar deu conhecimento da aprovação do Regulamento do CLAS, desenvolvendo 
algumas áreas em que vai incidir o seu Plano de Acção. 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram pedidos de intervenção. 
 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
 PONTO 1 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
SOBRE A ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 
 
Submetido à discussão, não se registaram intervenções. 
 
O documento fica junto à pasta de documentos anexos à acta como Doc.3. 
 
 
PONTO 2 – APOIO À MOÇÃO SOBRE REGIONALIZAÇÃO DA REDE 

ESCOLAR 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs a inclusão e subscrição de um manifesto 
apresentado pela FENPROF, dado ter relação com a temática da Educação, o que foi 
aceite. 
 
O PS e o PSD através de Francisco Giro e Luiz Batista respectivamente, informaram 
que não subscreviam o Manifesto. Apenas a CDU o subscreveu, pelo que o mesmo foi 
aprovado por maioria, com 9 abstenções (PS e PSD) e 13 votos a favor da CDU. 
 
Francisco Giro fez Declaração de Voto em nome do PS. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs o prolongamento da sessão para além da 
hora regimental, o que foi aceite por unanimidade. 
 
De seguida, o senhor Vereador Paulo Machado usou da palavra e de forma sucinta, 
começou por relembrar o périplo intenso e árduo que este executivo passou para ver 
aprovada a Carta Educativa do concelho, a qual plasma o futuro da educação em 
Alcochete, quer na vertente demográfica quer na de estrutura dos equipamentos. 
 
Teceu comentários relativos ao PIDDAC para Alcochete que foi nulo, frisando as 
políticas negativas de investimento na Educação por parte do governo. 
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Após esta intervenção, a Moção foi colocada à discussão, tendo-se registado as 
seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista – Em síntese, não entende e a partir do que conhece, porque será tão má a 
criação de um mega agrupamento de escolas sob uma direcção única. 
 
- Olívia Silva: É professora e nessa condição, teceu alguns comentários relativos às 
anteriores intervenções, dizendo que em sua opinião se vai perder qualidade em todos os 
anos de ensino, defendendo que é necessário pugnar por uma educação de eleição. 
 
- Ana Brandão: 
 
Salientou que esta decisão demonstra que a tutela está apenas a descartar-se dos 
problemas e a passá-los para as Câmaras e que com o conhecimento pessoal que tem (na 
qualidade de mãe) a passagem da Escola D. Manuel para Agrupamento Vertical acabou 
numa degradação total. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Considerou este assunto muito complexo e informou que desconhece a forma de 
decisão de alguns municípios descritos pelo Vereador Paulo Machado, bem como a 
posição oficial dos órgãos de gestão das escolas, o que dificulta a análise desta situação. 
 
Questionou se a Câmara solicitou algum parecer aos órgãos de gestão as escolas. 
 
O senhor Vereador Paulo Machado esclareceu, tendo lido parte de uma declaração dos 
municípios ao Ministério da Educação. Mais esclareceu que não foi pedido nenhum 
parecer aos órgãos de gestão para não colocar em causa a posição dos actuais directores. 
 
Submetida à discussão e votação, a Moção foi aprovada por maioria, com 9 abstenções 
(PS e PSD) e 13 votos a favor (CDU). 
 
Fernando Pinto fez Declaração de Voto em nome do PS. 
 

 
 
PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 

 
Não se registaram intervenções. 
 
 
O Presidente da Assembleia propôs a realização de uma Sessão Solene no dia 25 de 
Abril, pelas 22:00 horas, no Salão Nobre da Câmara, o que foi aceite por unanimidade. 
 
Mais propôs que a próxima sessão da Assembleia Municipal se realize em S. Francisco, 
o que também foi aceite por unanimidade. 
 
 
ACTA EM MINUTA 
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Seguidamente procedeu-se à leitura da acta em minuta, que após submetida à discussão 
e votação, foi aprovada por unanimidade. 
 
 
ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, pelas 01:35 horas, o Presidente da 
Assembleia declarou encerrada a sessão, da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros da Mesa. 
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