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ATA N.º 2/2013 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013: 

 

Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,  

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, 

Vereadores, reuniu-se, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------  

Os senhores Vereadores Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Francisco 

Manuel Pinto da França Salvador faltaram à reunião, tendo a Câmara considerado justificadas as 

suas faltas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos. -------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente iniciou a reunião referindo que a mesma se realizava extraordinariamente 

tendo em consideração as consequências do mau tempo que se estava a sentir. -----------------------  

Informou que, dos restantes membros da Câmara, os senhores Luís Ganhão e Jorge Abrantes não 

se encontravam em Peniche, estando contudo solidários com a situação e medidas tomadas e que 

diligenciou o contacto com o senhor Francisco Salvador, mas que tal não foi possível. -------------  

Informou, ainda, que entendeu pertinente a presença do Presidente da Junta de Freguesia de 

Ajuda, pelo que se encontrava o mesmo presente. ---------------------------------------------------------  

Indagou, ainda, sobre a presença do Técnico Municipal, senhor Francisco Silva, tendo sido 

esclarecido pelo senhor Vice-Presidente da Câmara que o funcionário em questão, apesar de se 

encontrar ausente de Peniche, no Alentejo, ao ter conhecimento da situação se prontificou a 

regressar, encontrando-se em viagem, sendo provável que ainda chegasse a tempo de participar 

na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes informou que representantes da Segurança Social estariam 

presentes, prevendo-se a sua chegada por volta das 15h00. ----------------------------------------------  

O senhor Presidente usou novamente da palavra, fazendo uma resenha da situação relacionada 

com a intempérie e suas consequências, nomeadamente, referindo que a barra do porto de 

Peniche foi encerrada pelas 9h30, que havia realizado uma reunião com a Comissão de Proteção 

Civil e Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------  

Realçou algumas das situações mais relevantes, que se prendem essencialmente com problemas 

nas coberturas, os quais começaram logo durante a noite: ------------------------------------------------  

- Cobertura da Igreja de S. Pedro, de onde voaram várias placas, tendo sido criado um perímetro 

de segurança; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Cobertura das instalações onde se encontram instalados os armazéns dos serviços municipali-

zados e carpintaria; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Residência dos estudantes; -----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, ainda, que se procedeu ao encerramento de parte das estradas marginais, entre a rotunda 

de ligação à Avenida Mariano Calado e à Rua General Humberto Delgado e o cruzamento com a 

Rua do Farol, que se verificaram alguns condicionamentos na estrada Atouguia/Ferrel e que 

existiram várias situações de cabos elétricos derrubados. -------------------------------------------------  

Seguidamente, abordou a situação verificada com o acampamento da Fonte Boa, onde várias 

habitações ficaram destruídas, obrigando a que os agregados familiares ali residentes saíssem do 

local, procurando ajuda junto dos Bombeiros Voluntários de Peniche. ---------------------------------  
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Na sequência desse acontecimento, foi mobilizada a equipa técnica camarária para análise da 

situação e decisão sobre as medidas imediatas a tomar, nomeadamente, de realojamento imediato 

das famílias, tendo-se decidido enviá-las para a Casa Municipal da Juventude. ----------------------  

Ponderados alguns locais, foi decidido enviar as famílias para o referido espaço, tendo sido 

distribuídos alguns bens de primeira necessidade, entre roupas pessoais, de cama e alguns 

alimentos. Considerando que naquele local não existem condições para serem confecionados 

alimentos, ficou esclarecido que, face a esse constrangimento, ficava ao critério de cada um a 

resolução do problema da alimentação, tendo alguns dos agregados recorrido às instalações do 

acampamento que ainda se encontravam em condições. --------------------------------------------------   

O senhor Presidente esclareceu ainda que, no acompanhamento, de todo este problema 

relacionado com a intempérie, foram mobilizadas cerca de 100 pessoas, entre forças de 

segurança e pessoal da autarquia, que ocorreram a cerca de 70 ocorrências, tendo sido divulgado 

junto dos habituais meios de comunicação, quer as situações verificadas, quer as medidas 

adotadas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Intervieram seguidamente: -------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes, que esclareceu que, na ponderação dos locais a escolher 

para alojamento temporário, se deu prioridade a um espaço que tivesse camaratas, que foram 

distribuídos alguns bens de primeira necessidade, entre roupas pessoais, de cama e alguns 

alimentos, privilegiando as crianças e que, não existindo condições para serem confecionados 

alimentos naquele local, foi solicitado aos envolvidos que encontrassem alternativas, tendo 

alguns dos agregados recorrido às instalações do acampamento que ainda se encontravam em 

condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu, ainda, que iria ser efetuada reunião com os envolvidos, por volta das 15h30, para 

análise da situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Técnica Superior de Serviço Social, Manuela Gomes, que informou que os agregados 

familiares envolvidos são cerca de 26 e que lhe foi dado a entender que os mesmos se andarão a 

movimentar no sentido de arranjarem representantes legais com a finalidade de reivindicarem 

eventualmente novas habitações. -----------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes, informando que o representante das famílias seria o senhor 

Francisco Cesteiro, embora tivesse a noção de que quem fomentava as ideias e se movimentava 

era o Senhor Carlos Cesteiro; que algumas famílias não quiseram ir para as instalações cedidas e 

que a questão a decidir era qual o momento para a saída do espaço agora ocupado e ser feito uma 

avaliação no terreno que permitisse dados concretos sobre a situação dos estragos verificados. ---  

O senhor Presidente da Câmara, afirmando que o ponto de partida para a análise no terreno deve 

ter por base os dados constantes do levantamento feito anteriormente, onde inclusive existem 

fotografias e estão devidamente referenciadas as famílias que poderão beneficiar das iniciativas a 

levar a efeito e que será necessário arranjar um grupo de trabalho, formado pela Ação Social e 

Fiscalização Técnica, para, no local, ser feito um ponto de situação. -----------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes, referindo que é opinião dos residentes que a Câmara 

Municipal irá proceder ao seu realojamento em diferente local. -----------------------------------------  

O senhor Vereador Carlos Amaral, chamando a atenção para o facto de que deverá ficar claro 

que qualquer solução a ser tomada deverá ser unicamente para ajudar a ultrapassar esta situação 

de momento, dado que a Câmara Municipal de Peniche não dispõe de condições para outro tipo 

de soluções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, referindo que o terreno é privado, existindo inclusivamente 

decisão judicial que inviabiliza a permanência no espaço e deixando no ar a pergunta: “o que 

fazer em função do número de pessoas?” -------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes, lembrando que a solução de alojamento temporária 

encontrada levantará mais tarde ou mais cedo conflitos com a Associação Juvenil, ATL e Escola 
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Preparatória, dado que os residentes terão que, de alguma forma, utilizar os espaços ocupados 

por aquelas organizações e que a presente situação constitui um pau de dois bicos dado que, se a 

Câmara, de alguma forma, intervier no local do acampamento, estará a contrariar as disposições 

legais tendentes à desocupação do espaço, sendo que por outro lado, se não o fizer, poderá haver 

relutância por parte dos ocupantes em deixar as atuais instalações. -------------------------------------  

Afirmou, ainda, que será necessário envolver o IHRU e a Segurança Social, dado ser um 

problema social, posição também defendida pelo senhor Vereador Carlos Amaral. ------------------  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino, que referiu que seria 

importante se a Segurança Social conseguisse ceder algum alojamento que possuísse. --------------  

O senhor Vereador Carlos Amaral, lembrando que a população caucionará a posição da Câmara 

que vá no sentido da protecção e socorro imediato das pessoas vítimas da intempérie. --------------  

O senhor Presidente da Câmara, propondo que as necessidades de cada agregado sejam 

analisadas de forma mais alargada, envolvendo todas as entidades com responsabilidade na 

matéria e propondo que seja convocado o Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social, 

para uma reunião a ter lugar na segunda-feira, pelas 9h00. -----------------------------------------------  

Pelas 15h30, passaram a participar na reunião as técnicas da Segurança Social, senhoras Patrícia 

Miranda e Ana Castro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, por forma a elucidar as referidas técnicas, o senhor Presidente da Câmara fez uma 

resenha da situação geral das ocorrências, com particular incidência no problema verificado no 

acampamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Enumerou, ainda, algumas prioridades: ---------------------------------------------------------------------  

1 – Criar condições para normalizar a situação dos agregados que estão em manifesta alteração 

da sua situação social; ------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Fazer levantamento da situação no local; ---------------------------------------------------------------  

3 – Relativamente a cada agregado, que justifique, tentar encontrar a melhor resposta; -------------  

4 – Criar regras para otimizar e disciplinar a utilização do espaço agora em utilização (camarata);  

Seguidamente intervieram: ------------------------------------------------------------------------------------  

As representantes da Segurança Social, dizendo que poderia ser estudada a possibilidade de os 

desalojados transitarem temporariamente para um alojamento de Sem Abrigos, mas que tinham a 

noção que certamente os mesmos não iriam concordar com essa solução. -----------------------------  

O senhor Vereador Carlos Amaral, chamando a atenção para a situação de ilegalidade em que o 

acampamento está instalado e que não deveriam ser técnicos da Câmara a aferir das condições 

atuais das barracas, passando esse ónus para os moradores, assim como a procura de soluções. ---  

Cerca das 15h40, integraram a reunião os técnicos de Ação Social, senhores Victor Ramos, Alda 

Marques e Hélia Domingues.----------------------------------------------------------------------------------   

Interveio seguidamente: ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara, que chamou a atenção para o facto de, provavelmente, os 

técnicos camarários não quererem pronunciar-se sobre as condições de habitabilidade das 

barracas, dado ser do conhecimento que as mesmas não existem. ---------------------------------------  

O senhor Henrique Bertino, dizendo que a avaliação seria mais no sentido de se ter uma perceção 

da realidade que permita contrapor contra argumentos que possam vir a ser utilizados para 

prolongar o tempo necessário para a reparação das barracas. --------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara, lembrando que a Câmara não poderá dar materiais para as 

recuperações e que os moradores irão argumentar de que não têm dinheiro para executar os 

trabalhos necessários. -------------------------------------------------------------------------------------------  

As representantes da Segurança Social, referindo que os agregados que auferem Subsídio de 

Reinserção Social poderiam candidatar-se ao aluguer de habitação. ------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, resumindo a posição que irá ser assumida junto dos 

intervenientes e comunicação social:-------------------------------------------------------------------------  
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- Será marcada a reunião do Núcleo Executivo; ------------------------------------------------------------  

- A Câmara Municipal está a assegurar o alojamento temporário, devendo, em sede do Conselho 

Local de Ação Social, ser encontrada a melhor solução para minimizar os incómodos 

verificados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Será dado um prazo máximo de 10 dias para permanecerem nas atuais instalações, devendo 

procurar solução para os seus problemas; -------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes, referindo que os membros de etnia cigana estão em 

situação de igualdade com a restante comunidade pelo que as soluções a encontrar deverão ser 

equitativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo quinze horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro , Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. --------------------------  


