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ACTA N.º 5/2002 
 

ACTA DA REUNIÃO  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  MÊS  DE  
JUNHO   DA    ASSEMBLEIA   MUNICIPAL   DE   PENICHE,   
REALIZADA    NO DIA   26   DE   JUNHO   DE   2002: 

 
 Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano dois mil e dois,  no edifício-sede das 
Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e duas horas, estando presentes os Senhores 
João Augusto Tavares Barradas, Segundo Secretário da Mesa, e os Senhores Henrique 
Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, 
Rogério Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Raúl Fernando Conceição 
Santos, Jorge Santos Carvalho, Américo Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa 
Laranjeira, Maria João Estevam Avelar Rodrigues, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo 
Pereira Braz, Sandra Cristina Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge 
Leal Rodrigues, Joaquim Raúl Gregório Farto, António José de Azevedo Filipe e Márcia 
João Brás de Timóteo e Fernando Manjolinho Costa, reuniu a Assembleia Municipal de 
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1º. – Período de "antes da ordem do dia": 
 

2º. – 1º. Período de intervenção do público. 
 

3º. – Período da ordem do dia: 
   

 1 – Pedido de autorização para que o Município adira ao COTHN – Centro 
Cooperativo e Tecnológico de Hortofrutícola Nacional. 

 
 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 
 Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os Senhores João Manuel Jesus Gomes, Manuel Machado Chagas e Luís 
Lourenço Jorge Ganhão. 
 
 Não compareceu à reunião o Senhor Delfim António Ferreira Campos. 
 
 Assistiram à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Luís Gonzaga Franco 
Pinto, e os Senhores Vereadores Vítor Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira 
Sousa Correia Santos e Jorge Serafim Silva Abrantes. 
 
COMPOSIÇÃO DA MESA: 
 
 Constatando-se que do número legal dos membros que compõem a Mesa da 
Assembleia apenas se encontrava presente o 2.º Secretário, Senhor João Augusto 
Tavares Barradas, que presidiu, a Assembleia elegeu, por escrutíneo secreto, de entre os 
membros presentes, os Senhores deputados municipais Suzete Silva Laranjeira e Raul 
Conceição Santos para integrarem a mesa que presidiu à reunião. 
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SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES: 
 
 A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente de Junta da 
Freguesia de Serra d'El-Rei, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 
1 do Art.º 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à reunião de hoje 
pela Tesoureira da referida Junta de Freguesia, Senhora Maria Fernanda Caetano Leal 
Correia. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 
justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir indicados: 
 - Do Senhor Carlos Norberto Freitas Mota, por motivo de participação em reunião 
com membro do Governo sobre matéria de interesse concelhio. 

- Do Senhor Vítor Manuel Correia Filipe, por motivos de saúde. 
 
 A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": 
 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes as actas n.ºs 3 e 4, respectivamente das reuniões realizadas nos 
dias 26 e 30 de Abril do corrente ano, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os 
respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos deputados municipais. 
 
 Postas à discussão, uma após outra, intervieram os deputados municipais adiante 
identificados: 
 
 João Teófilo, que referiu que na acta n.º 4, pág. 49, e onde consta ter sido 
indicada pelo PS a Senhora Sandra Matos para fazer parte do CLE, deve ficar 
consignado o nome do Senhor Joaquim Raul Farto. 
 
 André Amador, que referiu que na acta n.º 4, pág. 41, e onde consta a referência 
à directiva I da CE, deverá ficar consignado a Directiva I da UE. 
 
 Jorge Carvalho, que referiu não se encontrar a acta n.º 4, entre as pág. 48 e 49, 
devidamente perceptível, por falta de ligação da redacção do texto e solicitou a 
respectiva rectificação. 
 
 Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, e já com as correcções 
preconizadas, constataram-se os seguintes resultados: 
 
 Acta n.º 3 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções. 
 Acta n.º 4 – Aprovada, por maioria, com 2 abstenções. 
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 Fez declaração de voto verbal a Senhora Maria João Avelar, que disse ter-se 
abstido na votação da acta n.º 3 por não ter estado presente na reunião respectiva. 
 
b) EXPEDIENTE: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante se 
referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, excepto 
quanto aos cinco últimos assuntos, que foram lidos, por ter sido previamente distribuído 
pelos deputados municipais um memorando dos documentos recebidos: 
 

1 – Ofício nº. 3157, de 26.4.02, da ATAM, informando da realização de 5 
Seminários relativos ao POCAL (Guimarães – 11.6, Viseu – 12.6, Santarém – 19.6, 
Évora – 20.6 e Albufeira – 21.6). 

 
2 – Circular nº. 05/02, de 22.4.02, da Arméria – Movimento Ambientalista de 

Peniche, endereçando convite para os 2 colóquios que irá realizar nos dias 24.4.02 e 
06.06.02 e relativos aos temas "Ecologia do Litoral" e "Geologia e Cidadania". 

 
3 – Ofício, s/data, da Câmara Municipal da Nazaré, endereçando convite para as 

"Primeiras Jornadas para o Desenvolvimento – Urbanismo", que se realizarão nos dias 
10 e 11 de Maio de 2002 e remetendo a respectiva ficha de inscrição. 

 
4 – Ofício nº. GAB.343/02, de 6.5.02, do Governo Civil de Leiria, agradecendo 

os cumprimentos enviados e reiterando a sua disponibilidade para servir como 
interlocutor entre a A.M.Peniche e o Governo. 

 
5 – Ofício nº. 854, de 8.5.02, do Secretário de Estado Adjunto e das Pescas, 

agradecendo o voto de saudação formulado pela A.M. de Peniche e manifestando o seu 
empenho na resolução dos problemas inerentes às áreas por si tuteladas, directamente 
relacionados com as Pescas e consequentemente com Peniche. 

 
6 – Circular nº. 47/02, de 13.5.02, da ANMP, informando de que se encontram 

disponíveis para consulta, na Internet, os últimos pareceres emanados do Comité das 
Regiões da União Europeia. 

 
7 – Ofício, datado de 09.05.02, da A.M. de Penamacor, remetendo documento 

relativo ao "Funcionamento das Assembleias Municipais – exposição/reflexão" e 
solicitando comentário ao mesmo. 

 
8 – Ofício nº. 4019, de 14.05.02, do Gabinete do 1º. Ministro, acusando a 

recepção do ofº. nº. 3506, de 8.5.02, e da moção relativa ao IP6 Peniche/Dagorda, que o 
acompanhava. 
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9 – Ofício nº. 96.25/2002, de 14.5.2002, do Gabinete do Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Habitação, acusando a recepção do ofº. nº. 3506, de 8.5.02, e da 
moção relativa IP6 Peniche/Dagorda, que o acompanhava. 

 
10 – Ofício nº. 4076, de 22.5.02, da DREL, endereçando convite para o evento 

"Itinerários: um Olhar sobre a Educação de Adultos no Oeste", que se realizará no dia 7 
de Junho, na Expotorres. 

 
11 – Ofício nº. 09/02, de 27.5.02, da Arméria – Movimento Ambientalista de 

Peniche, informando da impossibilidade da realização do colóquio "Geologia e 
Cidadania", previsto para o dia 6.6.02. 

 
12 – Ofício, datado de 21.5.02, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

de Peniche, remetendo um exemplar do Relatório do ano 2001. 
 
13 – Circular nº. 51/2002, datada de 29.5.02, da ANMP, remetendo alguns 

exemplares do seu boletim nº. 103 – Maio de 2002. 
 
14 – Exposição, datada de 3.6.02, de Maria Luciete Sarreira, dando conhecimento 

de que a CMP instalou fossas na sua propriedade, sem o seu consentimento, e exigindo a 
resolução imediata do problema. 

 
15 – Exemplar nº. 52 – Fev/Março de 2002, do Jornal do Deficiente. 
 
16 - Exemplare nº. 165 – Maio 2002, do jornal "Associação" – Órgão Oficial da 

Associação Portuguesa de Deficientes. 
 
17 – Exemplares nºs. 119 e 120 – Maio e Junho de 2002, do Boletim Informativo 

da Associação Comercial de Peniche. 
 
18 – Exemplar da publicação SIGHTnews – Consultores em Gestão de Activos 

Fixos – Abril/Setembro de 2002. 
 
19 – Exemplar nº. 13 – Abril de 2002, da publicação LC – Litoral e Centro. 
 
20 – Exemplar nº. 102 – Abril de 2002, do Boletim da ANMP. 
 
21 – Telefax n.º 95, de 24.06.02, do Instituto Portuário do Centro – Peniche, 

confirmando a reunião sobre as obras terrestres da 2.ª fase do Porte de Pesca. 
 
22 – Ofício n.º 725/02/EL/AP, de 25.06.02, do Hospital de São Pedro Gonçalves 

Telmo, remetendo Boletim Informativo da Comissão Local de Humanização e 
Qualidade dos Serviços de Saúde. 

 
c) INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA: 
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  O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do nº. 1 do artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos tratados. 
  
  Seguidamente, interveio o deputado municipal Senhor Paulo Rodrigues, que 
referiu dever a Câmara se encontrar de “boa saúde financeira”, atendendo a que não foi 
dado seguimento à proposta anteriormente apresentada para aumento da Tabela de Taxas 
e Licenças e criticou a Mesa da Assembleia por não ter convocado a comissão 
encarregada de estudar a alteração pretendida. 

 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, 
PROTESTO OU PESAR: 

 
Foram presentes e admitidas para apreciação, por unanimidade, os documentos, 

cujos textos, objecto de leitura, e com identificação dos respectivos subscritores, a seguir 
se transcrevem: 

 
“MOÇÃO 
 
Considerando que de novo se encontram em equação as soluções para as 

estruturas de gestão dos portos nacionais. 
 
Considerando que em busca de uma racionalização de meios, esforço que 

naturalmente prezamos, se aponta novamente para uma centralização da gestão em 
Lisboa dos portos médios e pequenos, orientação que também naturalmente rejeitamos. 

 
Considerando que a amálgama de portos de todos os tipos e dimensões, 

distribuídos por um litoral prenhe de especificidades e vocações singulares, reclama 
soluções distintas e dinâmicas próprias, que mais do que ninguém os que os utilizam 
estão em condições de proporcionar. 

 
Considerando que o Governo valoriza a descentralização como instrumento de 

eficácia e mais fácil realização dos objectivos cometidos às comunidades locais e 
regionais. 

 
Considerando a pujança actual do Porto de Peniche, a que se junta a nível da 

região também o da Nazaré, e o papel que estes portos podem representar nos planos da 
pesca, do recreio e do comércio, enquanto estruturas de apoio ao desenvolvimento da  
região Oeste. 

 
Considerando que a Região Oeste tem dimensão, unidade e iniciativa suficientes 

para gerir autonomamente as suas infraestruturas portuárias, e assim protagonizar uma 
solução pioneira de independência e descentralização na gestão portuária nacional. 
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A Assembleia Municipal de Peniche aprova as seguintes orientações para esta 
problemática: 

 
1º. Convidar as autarquias de Nazaré e Lourinhã para conjuntamente com 

Peniche, enquanto concelhos com maior expressão regional na área da pesca, se 
movimentarem pela materialização da Administração Autónoma dos Portos da Região 
Oeste. 

 
2º. Convidar as restantes autarquias da Região Oeste a igualmente se 

associarem a esta movimentação, numa perspectiva de consagração dos portos actuais 
de Peniche e Nazaré, como as infra-estruturas portuárias da região e esteios 
importantes do seu desenvolvimento. 

 
3º. Reclamar do Governo a autorga duma experiência piloto a nível da gestão 

destes portos  pelas suas autarquias e seus principais utentes. 
 
4º. Reclamar do Governo, finalmente, como corolário das orientações supra, a 

exclusão dos portos da Região do publicitado novo Instituto Marítimo Portuário, 
enquanto entidade gestora dos médios e pequenos portos nacionais. 

 
Peniche, 26 de Junho de 2002. 
O Presidente da Assembleia Municipal.” 
 
Posta a discussão, usaram da palavra os deputados municipais, adiante 

identificados: 
 
Paulo Rodrigues, que lembrou ter o grupo do PSD se manifestado por uma 

solução idêntica no anterior mandato e apresentado, para o efeito, documento sobre o 
assunto. 

 
Henrique Bertino, que referiu ter havido reunião preparatória, onde se conversou 

sobre o assunto e, pessoalmente, sendo uma questão ingrata, devido a não se conhecer as 
pessoas e o modelo de gestão a implementar e qual o papel dos trabalhadores ligados ao 
sector, seria interessante, embora com algumas reservas, fazer-se a experiência. 

 
Maria João Avelar, que referiu ter sido dado o pontapé de saída para uma 

reflexão sobre o assunto, nomeadamente quanto à oportunidade de lançar o debate sobre 
o modelo de gestão. 

 
João Barradas, que referiu estar consignado no documento a abertura à 

participação de todos os interessados. 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada aprovada, por maioria, com 23 

votos a favor e 1 abstenção. 
 
“MOÇÃO 
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A apresentação pela Comissão Europeia da proposta de reforma da Política 

Comum das Pescas desencadeou um forte movimento nacional de contestação ao seu 
conteúdo, que, no seu essencial, pretende decretar, a prazo, a morte do sector pesqueiro 
português. 

 
O concelho de Peniche, que se vem revelando com uma importância cada vez 

maior no contexto do sector português das pescas, qualquer que seja o parâmetro por 
que se mede essa importância, tem uma responsabilidade acrescida quer na sua 
participação naquele movimento nacional quer no desenvolvimento de iniciativas que 
visem o reconhecimento da especificidade das pescas portuguesas e a sua transposição 
para a reforma da Política Comum de Pesca em curso. 

 
Por este motivo a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão 

ordinária, no dia 26 de Junho, decide: 
 
- Manifestar a sua frontal oposição ao projecto de revisão da Política Comum 

de Pesca apresentado no Colégio de Comissários em 28 de Maio, designadamente no 
que respeita à eliminação das ajudas públicas para a renovação da frota de pesca; 

 
- Reafirmar a necessidade de serem respeitadas, pela União Europeia, as 

pretensões unânimes sugeridas pelo Governo Português e pelos diversos agentes 
económicos durante o período de discussão pública do Livro Verde sobre "O Futuro da 
Política Comum de Pesca", que foram total e incompreensivelmente ignoradas; 

 
- Convidar o Comissário das Pescas da União Europeia, Sr. Franz Fischler, a 

visitar a cidade de Peniche, durante o corrente ano de 2002, para conhecer a nossa 
realidade global do sector da pesca e constatar das graves consequências que a 
aplicação da sua proposta trará para esta comunidade piscatória, para a Região Oeste 
e para todo o País. 

 
Peniche, 26 de Junho de 2002. 
O Grupo da CDU” 
 
Posta a discussão, verificaram-se as intervenções dos deputados municipais, 

adiante identificados: 
 
Rogério Cação, que referiu apresentar o conteúdo da moção o sentimento de 

oposição à proposta da CE sobre a reforma da Política Comum das Pescas, de cujas 
medidas a Assembleia não se pode abstrair e uma posição inovadora, concretamente o 
convite ao Comissário Europeu para as Pescas para visitar Peniche, a fim de “in loco” 
tomar conhecimento das razões porque somos tão reclamantes. 

 
Maria João Avelar, que manifestou a sua preocupação pela forma como está a 

ser conduzida a Política Comum das Pescas, cujos efeitos terão consequências negativas 
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para o futuro do sector em Portugal e concordou com a oportunidade da moção, pugnada 
por um articulado directo e equilibrado. 

 
João Teófilo, que disse não ter o PS ficado insensível ao problema; felicitou a 

excelência do documento e manifestou a sua solidariedade ao protesto nele consignado. 
 
Henrique Bertino, que referiu estar o Governo Português e as organizações de 

pesca a perder uma grande oportunidade para exercer uma maior reivindicação, exigindo 
a adopção de medidas concretas que promovam os ajustamentos necessários que 
garantam a estabilidade e o desenvolvimento do sector das pescas e, em jeito de 
desabafo, disse que tem faltado maior consciencialização no que se refere à defesa da 
preservação dos recursos, e que há muita gente a usufruir de ilegalidades relacionadas 
com a pesca. 

 
Submetida a votação, foi a moção apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
A Assembleia deliberou, ainda, remeter cópia da moção aprovada aos Senhores 

Presidente da República, Primeiro Ministro, Presidente da Comissão Europeia, 
Presidente do Parlamento Europeu, Deputados Portugueses do Parlamento Europeu, 
Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, Secretário de Estado 
Adjunto e das Pescas e ao Director-Geral das Pescas e Aquicultura e à REPER P. Pescas, 
à Comissão de Agricultura, aos Grupos Parlamentares na Assembleia da República e à 
Comunicação Social. 

 
“MOÇÃO 
 
São conhecidos os factos passados em algumas das zonas fronteiriças com a 

Espanha, onde as forças policiais espanholas impediram abusivamente que um grupo de 
cidadãos portugueses, onde se incluíam Deputados da Assembleia da República 
Portuguesa, se dirigisse a Sevilha onde pretendia participar numa manifestação, por 
ocasião da realização da Cimeira da União Europeia. Esta atitude arbitrária e 
prepotente contraria o direito à livre circulação subscrito no Tratado de Schengen e 
constitui uma atitude atentatória dos direitos de cidadania, tanto mais grave quanto é 
exercida de forma despropositada sobre o mais vizinho dos parceiros da UE. 

 
Assim, e considerando: 
 
- que em nome da nossa consciência de cidadãos livres e democráticos, não 

podemos nem devemos calar situações como esta, pelo significado que têm contra a 
liberdade e o espírito democrático; 

 
- que a atitude das autoridades espanholas não se justificava, tanto mais que os 

cidadãos portugueses se dirigiam para uma manifestação devidamente autorizada; 
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- que a nota oficiosa do Governo Espanhol se limita a lamentar uma situação 
que, pela gravidade que encerra, exigiria no mínimo um pedido formal e público de 
desculpas; 

 
- que, sem qualquer tipo de chauvinismos, não devemos deixar de afirmar a nossa 

identidade e direitos de cidadãos portugueses e europeus, 
 
Propomos: 
 
1 – Que seja lavrado um protesto formal a enviar à Embaixada de Espanha em 

Lisboa, fundamentado nos considerandos da presente moção. 
 
2 – Que seja transmitido ao Governo Português o nosso lamento pela forma 

pouco firme como assumiram o protesto junto do Governo Espanhol e pela facilidade 
com que aceitaram uma justificação que nem assume o erro, nem justifica coisa 
nenhuma. 

 
Peniche, 26 de Junho de 2002. 
O Grupo da CDU.” 
 
Submetida a discussão, verificaram-se as intervenções dos deputados municipais 

adiante mencionados: 
 
Rogério Cação, que referiu ser intolerável a atitude correctiva manifestada pelas 

autoridades espanholas, a que qualquer cidadão livre e democrático não poder ficar 
indiferente e deve denunciar e sobre a qual teria justificado do Governo Português uma 
posição mais firme onde no mínimo ficasse vincado a nossa cidadania. 

 
Maria João Avelar, que disse não concordar com a terminologia referida no 

documento e que o grupo do PSD estava disponível para elaborar um texto mais simples 
e directo, onde fosse afirmado que somos cidadãos livres. 

 
Rogério Cação, que disse que a CDU mantinha a proposta, tal como foi 

apresentada. 
 
André Amador, que lembrou, aquando da agressão de conde espanhol, ter sido 

Portugal obrigado a pedir formalmente desculpas pelo sucedido e referiu que o direito de 
manifestação é um princípio consagrado a que qualquer cidadão tem a possibilidade de 
recorrer. 

 
João Teófilo, que estando em causa o direito de cidadania e a arbitrariedade 

intolerável da atitude, o governo espanhol deveria apresentar um pedido formal de 
desculpas. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.06.2002 * Fl. 10 
 

Rogério Cação, que disse que as palavras têm que ser usadas com o significado 
que merecem e manifestou a sua indignação relativamente ao entendimento arbitrário 
que se pretende dar à atitude tomada. 

 
Paulo Rodrigues, que disse aceitar a argumentação do deputado municipal 

Senhor Rogério Cação; as autoridades espanholas limitaram-se a aplicar o Tratado de 
Schegen sobre o direito de preservação das suas fronteiras, que não foram fechadas só 
para Portugal, e reafirmou que, muito embora nada tenha contra a essência do 
documento, não o iria votar favoravelmente tal como está redigido. 

 
André Amador, que lembrou não ter o governo espanhol o direito de agir em 

contrário do que assinou em termos de lei comunitária. 
 
Rogério Cação, que disse não ter verificado qualquer excepção uma vez que a 

manifestação foi autorizada; foi reconhecida pelos deputados galegos ter havido 
utilização abusiva dos meios; solidarizou-se com eventual protesto dos franceses, mas 
que lhes cabe a eles assumir essa posição e referiu, ainda, que é nestas pequenas 
situações que temos que afirmar a nossa cidadania. 

 
Paulo Santos, que disse solidarizar-se com a moção, uma vez que a mesma 

transcreve o que na realidade se passou. 
 
João Gomes, que disse ser a acção ilegal e abusiva e contrária aos princípios 

contidos no Tratado de Schegen; saudou as moções objectivas da CDU, o que não se 
verificava no mandato anterior, e que considera o texto isento e com expressões que 
retratam o que aconteceu. 

 
Henrique Bertino, que disse ter-se sentido apreensivo com as imagens 

televisivas e incomodado com a reacção do Senhor deputado municipal Paulo 
Rodrigues; salientou que temos “a mania” de prestar vassalagem aos espanhóis e referiu 
que ficaria mais satisfeito se em vez do “Pedro” o protagonista fosse o “Paulo”. 

 
Paulo Rodrigues, que clarificou a sua intervenção anterior quanto ao ter 

afirmado estar de acordo com as autoridades espanholas e que concorda com a essência 
do documento mas não com a terminologia. 

 
Sandra Matos, que discordou da argumentação aduzida, uma vez que a 

manifestação não punha em perigo a segurança do país vizinho e solicitou que se 
comunicasse à Embaixada de Espanha o sentimento de repulsa que tal atitude motivou. 

 
Posta á votação, foi a moção apresentada aprovada, por maioria, com 18 votos a 

favor e 6 abstenções. 
 
Fez declaração de voto verbal, em nome do grupo do PSD, a Senhora deputada 

municipal Maria João Avelar, que declarou estar se acordo com a essência do 
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documento e em desacordo com a sua terminologia e não aceitar a forma como foram 
tratados os cidadãos portugueses. 

 
“MOÇÃO 
 
O problema da habitação é resultado de um complexo conjunto de factores 

económicos e sociais, e tem sido agravado pela desresponsabilização do Estado na 
elaboração das políticas coordenadas de intervenção, desde os solos à indústria da 
construção, ao financiamento, ao arrendamento e à fiscalidade. 

 
O Governo PSD/CDS-PP iniciou o seu mandato com a aprovação de um 

Orçamento Rectificativo, que ao invés de contrariar esta tendência de 
desresponsabilização a vem agravar, nomeadamente no que respeita à decisão de acabar 
com o acesso ao crédito bonificado para aquisição de habitação própria. 

 
As famílias e os jovens portugueses têm sido obrigados ao recurso ao 

endividamento para acederem ao direito constitucionalmente consagrado de habitação 
condigna. 

 
Muitos jovens vêem com esta medida o seu futuro adiado, a sua autonomia posta 

em causa, nomeadamente porque os baixos salários e os vínculos de um trabalho 
precário já não deixam outra alternativa senão a de recurso ao crédito bonificado para a 
aquisição de casa própria. 

 
Assim sendo, a Assembleia Municipal de Peniche pede: 
 
- A assunção por parte do Estado das suas obrigações constitucionais, 

consagradas no artº. 65º. da Constituição da República Portuguesa, de garantir o 
acesso de todos a habitação condigna, quer seja através de construção de habitação 
pelo próprio Estado, quer por via da regulação da actividade imobiliária, entre outras 
medidas; 

 
- A revogação da extinção do crédito bonificado para aquisição de habitação 

própria e a consequente aplicação a futuras operações de crédito bonificado do D.L nº. 
349/98, de 11 de Novembro. 

 
Peniche, 26 de Junho de 2002. 
O Grupo da CDU na Assembleia Municipal.” 
 
Posta a discussão, usaram da palavra os deputados a seguir referenciados: 
 
Paulo Santos, que referiu ser uma aberração acabar com o crédito bonificado aos 

jovens e não concordar totalmente com o texto apresentado, nomeadamente com o 3.º 
parágrafo, que a ser suprimido levá-lo-ia a votar favoravelmente a moção. 
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Rogério Cação, que disse admitir o suprimento do 3.º parágrafo e o ajustamento 
no articulado da primeira parte da proposta e referiu não haver actualmente em Portugal 
condições para se dispensar a habitação social e que o Estado tem que assegurar linhas 
de financiamento. 

 
Henrique Bertino, que disse haver situações que são ultrapassáveis com a 

introdução de outras medidas e lembrou que há muita gente a viver mal e em 
dificuldades e que o corte a verificar-se irá conduzir a situações ainda mais gravosas na 
população. 

 
Rogério Cação, que admitiu a alteração ao texto “de habitação pelo próprio 

Estado” por “habitação social”. 
 
Américo Gonçalves, que disse não concordar com o corte radical de acesso ao 

crédito; a habitação social tem que conter normas de maior responsabilidade, não 
aceitando que algumas pessoas usufruam de benefícios fiscais ou outros sem que 
simultaneamente sejam contribuintes activos dos respectivos impostos e considera ser 
preciso, por forma a que não haja “burla”, efectuar uma maior fiscalização e controlo 
dos pedidos de acesso ao crédito para habitação de casa própria, matéria que propôs em 
aditamento ao texto apresentado. 

 
Jorge Carvalho, que disse concordar com a intervenção anterior e que a 

comparticipação nesta matéria deveria incidir sobre auxílio nas rendas de casa. 
 
Henrique Bertino, que referiu que a política de habitação social tem falhado por 

falta de acompanhamento da autarquia e intervenção correcta dos técnicos; lembrou a 
problemática gerada com a deslocação de todos os residentes na Fonte Boa para o Bairro 
Arco-Íris e afirmou que se deveria fixar regras concretas e eficazes que imprimissem 
uma actuação rigorosa e fiscalizadora a fim de melhorar a situação. 

 
Paulo Santos, que referiu dever a habitação social ser entendida como um 

complemento e que a existirem situações fraudulentas do crédito bonificado estas irão 
transitar para o subsídio ao arrendamento, como tal deve o Governo manter o crédito 
bonificado e aumentar a fiscalização.  

 
Rogério Cação, que propôs o aditamento de mais um ponto ao texto inicial com a 

redacção: “Que, concomitantemente, o Governo implemente regras de monitoragem e 
fiscalização”. 

 
António José Filipe, que disse existir abuso de utilização a todos os 

equipamentos estatais de algumas pessoas que gravitam como grandes beneficiários em 
volta dos mais carenciados e que estes não deviam ser penalizados, dando-se-lhes o 
apoio solidário da comunidade que necessitam.  

 
Manjolinho Costa, que referiu dever o Estado regulamentar e incentivar a 

aquisição de casa para habitação própria, retirando às instituições essa carga social. 
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João Augusto, que lembrou estar anteriormente a Banca Comercial impedida de 

fazer empréstimos a médio e longo prazos. 
 
Jorge Carvalho, que disse que uma moção desta natureza teria mais impacto se 

fosse solicitado ao Governo soluções que proporcionassem a criação de condições que 
permitissem aos jovens ter a possibilidade de adquirirem uma habitação condigna e a 
preços controlados. 

 
Rogério Cação, que referiu não ter o Governo equacionado o problema e criado 

alternativas para, paralelamente, obviar às dificuldades que tal medida iria ocasionar e 
sugeriu que fosse reposta a situação, independentemente dos estudos que se tenham que 
efectuar sobre a matéria. 

 
Paulo Santos, que reiterou serem os jovens os mais prejudicados sobre as 

medidas avançadas pelo Governo e solicitou que a moção fosse votada favoravelmente. 
 
Submetida a votação, foi a moção apresentada, já com o texto devidamente 

rectificado, e que a seguir se transcreve, aprovado por maioria, com 20 votos a favor e 4 
abstenções: 

 
“MOÇÃO: 
 
“O problema da habitação é resultado de um complexo conjunto de factores 

económicos e sociais, e tem sido agravado pela desresponsabilização do Estado na 
elaboração das políticas coordenadas de intervenção, desde os solos à industria da 
construção, ao financiamento, ao arrendamento e à fiscalidade. 

 
O Governo PSD/CDS-PP iniciou o seu mandato com a aprovação de um 

Orçamento Rectificativo, que ao invés de contrariar esta tendência de 
desresponsabilização a vem agravar, nomeadamente no que respeita à decisão de 
acabar com o acesso ao crédito bonificado para aquisição de habitação própria. 

 
Muitos jovens vêem com esta medida o seu futuro adiado, a sua autonomia posta 

em causa, nomeadamente porque os baixos salários e os vínculos de um trabalho 
precário já não deixam outra alternativa senão a de recurso ao crédito bonificado para 
a aquisição de casa própria. 

 
Assim sendo, a Assembleia Municipal de Peniche pede: 
 
- A assunção por parte do Estado das suas obrigações constitucionais, 

consagradas no artº. 65º. da Constituição da República Portuguesa, de garantir o 
acesso de todos a habitação condigna, quer seja através de construção de habitação 
social, quer por via da regulação da actividade imobiliária, entre outras medidas; 
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- A revogação da extinção do crédito bonificado para aquisição de habitação 
própria e a consequente aplicação a futuras operações de crédito bonificado do D.L 
nº. 349/98, de 11 de Novembro.  

 
- Que concomitantemente o Governo implemente regras de monitoragem e 

fiscalização das medidas de bonificação, no sentido de assegurar que estas sejam 
aplicadas com justiça e equilíbrio.” 

 
Mais foi deliberado remeter cópia da moção aprovada aos Senhores Presidente da 

República, Primeiro-Ministro, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação e 
Secretário de Estado da Habitação. 

 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 

 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA: 

 
O Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura de informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos da parte final da alínea e) do n.º 1 do Art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, respeitante à situação financeira do Município. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

e-2) OUTROS: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os deputados municipais, adiante identificados: 
 
Jorge Carvalho, que sugeriu que a Câmara notifique a empresa responsável 

pelos estaleiros navais para que proceda ao arranjo da vedação instalada junto ao Molhe 
Leste em virtude de se encontrar em estado deplorável. 

 
Henrique Bertino, que referiu dever o Cais das Gaivotas ser objecto de uma 

atenção especial, uma vez que se encontra localizada numa zona nobre da cidade e 
apresentou a recomendação, cujo texto a seguir se reproduz: 

 
 “RECOMENDAÇÃO: 
 
Considerando o manifesto e deplorável estado de degradação, insalubridade e 

abandono em que se encontra o espaço designado por "Cais das Gaivotas", no lado 
exterior do Porto de Pesca e junto ao fosso das muralhas; 

 
Considerando que não é decerto com a manutenção de situações deste tipo que se 

contribui para a promoção da imagem de Peniche e para o desenvolvimento, que se 
defende, de um turismo de qualidade; 
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Considerando as responsabilidades e as atribuições conferidas aos órgãos 
autárquicos neste domínio... 

 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária aos vinte e 

seis dias do mês de Junho de 2002, delibera recomendar à Câmara Municipal de 
Peniche que tome as medidas possíveis e adequadas para pôr cobro à situação acima 
descrita. 

 
Peniche, 26 de Junho de 2002. 
O Grupo da CDU na Assembleia Municipal de Peniche.” 
 
Márcia Timóteo, que disse que o texto poderia determinar à Câmara a execução 

das infraestruturas do Cais das Gaivotas e questionou sobre o andamento do respectivo 
projecto. 

 
Jorge Carvalho, que referiu estar a zona do Estádio do GDP e do Rio de São 

Domingos degradada e com construções inaceitáveis junto ao rio e a necessitar de uma 
intervenção imediata de tratamento das acessibilidades. 

 
António José Azevedo, que sugeriu que as reuniões não fossem convocadas para 

meados da semana. 
 
Paulo Rodrigues, que lembrou a actividade turística desenvolvida pelo 

proprietário do Moinho de Casais Brancos e face ao seu fechamento sugeriu a sua 
aquisição pelo município; referiu que o Posto de Turismo de Peniche se encontra 
encerrado a partir das 18 horas, e que era conveniente rever o respectivo horário e 
chamou a atenção para a “velhice” dos sinais de trânsito e bancos do jardim. 

 
Rogério Cação, que manifestou a sua preocupação pelos maus cheiros 

produzidos pela ETAR; referiu que a descarga de resíduos efectuada pela Fábrica 
Ramirez constitui um crime ambiental e sobre o qual deveria haver uma actuação em 
conformidade; lembrou as dificuldades de acessibiliddae dos espaços públicos, 
nomeadamente ao edifício dos Paços do Concelho; questionou sobre a reunião a levar a 
efeito pela comissão de apreciação da Tabela de Taxas e Licenças; disse que a 
intervenção no Molhe Leste teria sido melhor se fosse efectuada 15 dias antes de 
terminar o prazo; deveria haver debate sobre o funcionamento das piscinas municipais e 
que rejeita qualquer modelo de gestão que não acautele os interesses da autarquia e das 
populações. 

 
Maria João Avelar, que referiu o mau funcionamento da ETAR; a Assembleia 

deveria acompanhar a evolução da actividade funcional da fábrica de farinha de peixe; 
questionou sobre o envolvimento da Câmara na empresa Águas do Oeste; lembrou que 
ainda não houve o alargamento do passeio, junto à pastelaria Rimor, e que não foi 
terminado o calcetamento no Largo D. Pedro V e manifestou a sua preocupação sobre o 
crescimento e realojamento de famílias ciganas em Peniche e Porto de Lobos. 
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Henrique Bertino, que lembrou a circulação e estacionamento abusivos de 
viaturas na Rua D. Luís de Ataíde e na Rua Arq. Paulino Montez, junto ao Restaurante 
Nau; aludiu à falta de bancos em algumas zonas dos jardins e substituição dos que se 
encontram em mau estado de conservação; ao horário de funcionamento do Posto de 
Turismo e má sinalização de algumas zonas da freguesia; chamou a atenção para 
substituição do Senhor Veterinário Municipal por motivos de aposentação; disse que a 
comissão para o Praia de Peniche de Cima não funcionou e sugeriu o encerramento e 
fecho do esporão ali existente; que se deveria averiguar a volumetria de 2 prédios que 
foram construídos na Urbanização da Papôa; manifestou a sua preocupação pela 
ausência de estacionamento derivada pela acumulação das areias; perguntou sobre o 
início do desassoreamento da barra do Porto de Pesca e obras na Pousada da Fortaleza; 
referiu que não foi facultada à CDU os extractos das actas sobre o IP6; as diversas 
comissões não funcionam e que são poucos os parques de jogos disponíveis para que se 
acabem só porque há meia dúzia de maldizentes. 

 
Jorge Carvalho, que criticou o prolongamento dos espaços ocupados na Praça 

Jacob Rodrigues Pereira; referiu que a actividade de venda ambulante aumentou 
substancialmente em prejuízo dos comerciantes já instalados; chamou a atenção para os 
incómodos que vem provocando nos residentes os jogos de futebol efectuados no campo 
de jogos de Santana e saudou a instalação de Ecocentro. 

 
Sebastião Batalha, que se congratulou com a atribuição das bandeiras azuis a 

Peniche e discordou que se acabe com o campo de jogos de Santana. 
 
Seguidamente, interveio, na ausência do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor 

Vice-Presidente da Câmara, que manifestou a sua preocupação em relação ao 
equipamento da ETAR que era tido como fiável a 100%; referiu que há uma margem 
residual de 10% de cheiros proveniente do funcionamento da fábrica da farinha de peixe; 
declarou ter a TVI prestado um mau serviço a Peniche e ainda não limpou a imagem que 
deixou; o Concelho de Administração dos SMAS está a analisar o estudo de viabilidade 
económica sobre integração ou não no sistema das Águas do Oeste; disse que tem sido 
preocupação o controlo do recenseamento das famílias de etnia cigana; aludiu à 
evolução do processo sobre a Pousada da Enatur e a disponibilidade para assinatura de 
protocolo e que têm sido tomadas medidas sobre a venda ambulante ilegal. 

 
1.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
O Senhor Presidente colocou à consideração da Assembleia a inclusão na ordem 

de trabalhos desta reunião de um novo ponto relacionado com a designação de 3 
deputados municipais para fazerem parte da Comissão Concelhia de Trânsito. 
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Ninguém se opôs à inclusão, tendo sido estabelecido consenso no sentido do 
assunto ser tratado no final da ordem de trabalhos. 

 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO ADIRA AO COTHN – CENTRO 
OPERATIVO E TECNOLÓGICO DE HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, tendo-se 

registado as intervenções dos deputados municipais, adiante identificados: 
 
Maria João Avelar, que referiu que a actividade desenvolvida pelo Centro é 

importante para o concelho de Peniche. 
 
Américo Gonçalves, que questionou sobre os encargos resultantes da adesão do 

Município ao COTHN. 
 
Submetida a votação, foi o pedido de autorização aprovado, por unanimidade. 
 

DESIGNAÇÃO DE 3 DEPUTADOS MUNICIPAIS PARA INTEGRAREM A 
COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 

 
Passando à apreciação de assunto em epígrafe, o Senhor Presidente da Mesa 

propôs, verbalmente, que fossem designados para o efeito um membro de cada grupo 
representado na Assembleia. 

 
Submetida a votação, foi o proposta apresentada aprovada, por unanimidade, 

tendo sido designados os Senhores Américo Gonçalves (PS), Paulo Rodrigues (PSD) e 
Raul Santos (CDU). 

 
2.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo uma hora e quarenta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou encer-
rada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                            
1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


