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ATA  N.º  7/2015 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  
A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  

R E A L I Z A D A  N O  D I A  1 1  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 1 5 :  
 

Aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
António Manuel Prioste Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique 
Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória (CDU), respetiva-
mente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra 
d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Ademar Vala Marques 
(PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), Anabela Correia Dias (PS), Sérgio Miguel 
Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos 
Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), José António Leitão da Silva 
(PSD), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador 
(CDU), Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel 
Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Marcelino Lourenço Pereira (PSD) e Ana Filipa Ferreira 
Nicolau (PS) reuniu-se, extraordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de intervenção do público. 
2.º - Período da ordem do dia: 

1) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais – 
Contrato de Gestão de Eficiência Energética; 

2) Acompanhamento da situação do Hospital São Pedro Gonçalves 
Telmo e da prestação de cuidados de saúde primários no concelho de Peniche; 

3) Acompanhamento da situação da pescaria e do recurso sardinha. 
A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e hora horas e 

quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e três dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Marcelino Lourenço Pereira (PSD) e Ana 
Filipa Ferreira Nicolau (PS) encontrava-se a substituir os senhores Pedro Manuel Tavares 
Varão (CDU), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), José António Bombas Amador (CDU), 
Paulo Jorge Amaro Balau (PSD) e Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) que comunicaram 
a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. As 
senhoras Inês Fitas Cação (CDU) e Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) e o senhor 
Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), por serem os membros que se seguiam nas 
respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à sessão o senhor Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e a 
senhora Natália Susana Colaço Rocha (PS). 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), 
Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

A sessão foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada pelo 
Assistente Técnico Pedro Gomes Ferreira. 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
No período de intervenção do público não se registou qualquer inscrição. 
 

PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

1) AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

–  CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta, aprovada pela Câmara Municipal, por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2015. 
 
Diretor do Departamento de Energia e Ambiente, Nuno Cativo: 
Fez uma apresentação técnica do processo de contratação de um serviço, por um 

período mínimo de seis anos e máximo de doze anos, para a gestão de eficiência 
energética na iluminação pública, com a substituição de parte da iluminação pública 
tradicional do concelho de Peniche por iluminação com tecnologia LED (diodo emissor 
de luz). 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a apresentação efetuada pelo senhor Diretor do Departamento de 

Energia e Ambiente do Município de Peniche. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Esta proposta contraria a falta de estratégia do executivo, que ele tantas vezes 

critica; 
- Esta proposta reflete um planeamento do futuro, com tempo, com números e 

com um projeto que permite ganhos de eficiência, poupança e melhoria no serviço às 
populações; 

- Relativamente à tecnologia, à durabilidade e à fiabilidade do equipamento que 
vier a ser colocado, é bom que a análise seja feita numa perspetiva de longo prazo, o que 
poderá vir contemplado no caderno de encargos; 

- Agradece à equipa do Departamento de Energia e Ambiente, em nome do 
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Partido Social Democrata, o trabalho desenvolvido neste processo. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o senhor Presidente da Câmara faz parte do Conselho Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) e o projeto da iluminação LED era 
da Oeste CIM, pelo que pergunta se o senhor Presidente da Câmara se desacreditou ou 
sabe que a Oeste CIM não vai levar este projeto para a frente. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Esta é uma proposta que não oferece dúvidas a ninguém; 
- São evidentes as mais-valias que decorrem deste projeto; 
- Agradece a apresentação feita pelo senhor Diretor do Departamento de Energia 

e Ambiente; 
- Construir uma estratégia tem sempre, por detrás, a recolha e o tratamento de 

muita informação, o que julga que aconteceu neste processo; 
- Este projeto é uma excelente estratégia e uma oportunidade que não pode 

deixar de ser aproveitada; 
- A bancada da Coligação Democrática Unitária subscreve e aplaude esta ideia e 

este projeto. 
 
Célia Martins (PSD): 
Agradeceu a apresentação e o trabalho realizado pelo senhor Diretor do 

Departamento de Energia e Ambiente. 
Colocou as seguintes questões: 
- Existe previsão para o lançamento do concurso? 
- Existe expetativa, em termos temporais, de quando é que querem começar a 

operacionalizar esta ideia? 
- Já estão identificadas quais é que são as luminárias que serão substituídas? 
- Após o prazo da contratação do serviço, está previsto algum sistema de 

monitorização passível de ser utilizado pelo Município? 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Agradeceu a apresentação que o senhor Diretor do Departamento de Energia e 

Ambiente fez. 
Colocou as seguintes questões: 
- Quais os critérios de escolha das luminárias? 
- Existe comparticipação financeira da União Europeia? 
- Qual a data prevista para a colocação de todas as luminárias? 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Agradeceu as palavras de reconhecimento pelo projeto. 
Disse que: 
- Esta opção poderia ter sido eliminada à partida, mas, após uma reunião com 

empresas de capital de risco, entendeu que poderia ser ensaiada com o envolvimento dos 
serviços do Município; 
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- A solução que a Comunidade Intermunicipal do Oeste foi desenvolvendo, 
através da Oeste Sustentável, não teve aceitação, em tempo oportuno, por parte do 
Programa Operacional de Valorização do Território (POVT), face às inúmeras dificuldades 
que foi colocando, dúvidas por causa da intervenção da EDP, por entender que deveria 
ser cada um dos municípios a apresentar candidatura, etc.; 

- Portanto, só recentemente é que houve a luz verde por parte do POVT, depois 
de inúmeras reuniões com a Secretaria de Estado, mas não houve a aprovação em tempo; 

- Por outro lado, quando foi aprovado, a EDP propunha-se desenvolver um 
determinado procedimento que não dava garantias, por isso a Comunidade 
Intermunicipal foi colocando questões à EDP por causa das questões formais, mas não 
havia garantias de que os procedimentos pudessem ser depois validados pelo POVT e, 
mais tarde, pela União Europeia; 

- Portanto, a questão que se iria colocar era de uma grande insegurança, 
relativamente aos procedimentos, e o risco de, em vez de um benefício, ter-se um encargo 
com a devolução de valores; 

- Foi por essa razão que, na elaboração do Instrumento Territorial Integrado (ITI), a 
Comunidade Intermunicipal colocou a iluminação com tecnologia LED, contrariamente 
ao que a Câmara Municipal de Peniche e a Câmara Municipal de Alcobaça entendiam, 
de que o valor a incluir no ITI fosse repartido entre iluminação pública e edifícios; 

- Foi por entendimento da maioria dos municípios, contra a Câmara Municipal 
de Peniche e a Câmara Municipal de Alcobaça, que não ficou incluído no ITI a 
possibilidade de se fazer investimentos nos edifícios públicos; 

- Há uma conjugação entre todos os atrasos do POVT e o facto de não ter sido 
contemplada a questão da eficiência energética nos edifícios públicos; 

- Terá de se encontrar no quadro da Comunidade Intermunicipal uma solução 
que pode passar por investimento dos municípios na eficiência energética nos edifícios 
públicos; 

- Inicialmente, tinha sido desenvolvido o projeto LED com menos luminárias, 
para completar com as luminárias que ao abrigo do Oeste LED poderiam ser 
enquadradas; 

- O processo só foi desenvolvido a partir do momento em que se começou a ter a 
convicção de que com o Oeste LED não se chegaria a lado nenhum; 

- O projeto Oeste LED, para além de conter riscos, não vinha a tempo e, por isso, 
foi muito oportuno quando, em junho, o assunto foi aprovado pela Câmara Municipal; 

- Quanto à questão da previsão em termos do concurso, está agendado para a 
próxima reunião da Câmara Municipal a questão do contrato, etc., para se concretizar o 
investimento até final do ano; 

- Este investimento é muito interessante, porque o Município não terá 
investimento e será beneficiário de uma parte da redução, ou seja, do ponto de vista 
processual o Município não irá correr riscos como os que se poderia correr no âmbito do 
Oeste LED, porque quem iria celebrar os contratos com o POVT seriam os próprios 
municípios; 

- Este mecanismo vai financiar-se ao Quadro de Referência Estratégico Nacional, mas 
será a empresa que ganhar o concurso a financiar-se; 

- Os cuidados que o senhor Ademar Marques reiterou são a preocupação da 
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presidência da Câmara Municipal: a qualidade dos equipamentos; 
- A presidência da Câmara Municipal pretende que a distribuição possa ser feita 

fundamentalmente nas zonas urbanas; 
- O Município de Peniche não terá comparticipação financeira da União 

Europeia, quem será financiada será a empresa que ganhar o concurso; 
- No próximo quadro de apoio comunitário, o financiamento que possa vir a 

existir para essas intervenções terá uma parte que será entendida como empréstimo. 
 
Diretor do Departamento de Energia e Ambiente, Nuno Cativo: 
Disse que: 
- Foi feito um estudo muito rigoroso de caracterização da rede para se poder 

identificar as características das luminárias e o que resultava melhor para este projeto; 
- Existe uma grande parte da iluminação pública do concelho de Peniche com 

sódio de 150 e existe uma parte residual com uma iluminação mais fraca; 
- Apesar de o estudo estar feito e identificada a quantidade de luminárias de cada 

um dos tipos que se pretende substituir, não existe a obrigação de fixar a intervenção 
numa localidade ou zona, a escolha será feita por PT (posto de transformação), 
considerando a caracterização das luminárias de cada PT; 

- Poderão existir situações particulares que levarão a soluções particulares, não 
estando as soluções condicionadas; 

- O caderno de encargos do concurso irá procurar ter todas as soluções que 
garantam a qualidade tecnológica dos equipamentos; 

- O decreto-lei não permite avaliar os aspetos técnicos da qualidade da 
iluminação, etc., será o caderno de encargos que vai tentar balizar as características das 
soluções; 

- O critério de análise das propostas é o valor, pelo que o valor de partida será 
muito importante e determinante; 

- A espectativa é que o prazo de implementação seja de seis meses, desde a 
adjudicação à instalação. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu os esclarecimentos prestados pelo senhor Presidente da Câmara e 

pelo senhor Diretor do Departamento de Energia e Ambiente. 
 
Deliberação n.º 46/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche, observando o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e o artigo 16.º, conjugado com o artigo 6.º, ambos da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, 
autorizar a Câmara Municipal a assumir um compromisso plurianual, resultante da 
celebração do Contrato de Gestão de Eficiência Energética, ao abrigo do disposto no 
Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, nos seguintes termos: 

1 - O preço contratual máximo possível do Contrato de Gestão de Eficiência 
Energética é 2 380 686 €. 

2 - O prazo contratual máximo possível do Contrato de Gestão de Eficiência 
Energética é de 12 anos. 

3 - A previsão de repartição do preço contratual máximo possível do contrato 
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pelo prazo contratual máximo possível do contrato é: 187 714 €, 189 591 €, 191 487 €, 
193 402 €, 195 336 €, 197 290 €, 199 263 €, 201 255 €, 203 268 €, 205 300 €, 207 353 € e 209 
427 €, respetivamente para cada um dos anos, perfazendo um total de 2 380 686 €. 
(Doc. 22/2015) 

 
2) ACOMPANHAMENTO DA SIT UAÇÃO DO HOSPITAL SÃO PEDRO GONÇALVES 

TELMO E DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS NO CONCELHO DE 

PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Apresentou o assunto e informou que o mesmo tem vindo a ser tratado pela 

Comissão Municipal de Saúde. 
Deu a palavra ao senhor Rogério Cação, representante da Assembleia Municipal 

de Peniche no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste (CHO). 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- O Conselho Consultivo teve a sua primeira reunião no dia 3 de julho de 2015, 

tendo sido uma reunião de instalação; 
- Nessa reunião, os representantes das assembleias municipais manifestaram os 

seus desagrados, que são bastantes evidentes, e o protesto pela falta de informação; 
- Perdeu-se demasiado tempo a discutir o regulamento do próprio Conselho 

Consultivo, que é uma tarefa sempre extremamente importante, particularmente o artigo 
10.º da proposta, que previa a confidencialidade, ou seja, os membros do Conselho 
Consultivo obrigavam-se à confidencialidade de todos os assuntos tratados; 

- Os representantes das assembleias municipais de Caldas da Rainha, Torres 
Vedras e Peniche disseram que era impossível discutir o teor daquele artigo, por estarem 
em representação de órgãos municipais coletivos pelo que tinham de partilhar a 
informação com as respetivas assembleias municipais; 

- O Conselho Consultivo é presidido pelo senhor Nuno Amado, e tem também 
como membros da mesa o senhor José António Santos e o senhor António Júlio Guedes 
de Sousa; 

- Não foram tratadas grandes matérias, tendo ele questionado sobre as decisões 
para o Hospital de Peniche, tendo constatado, do plano de ação apresentado, que o único 
investimento previsto é a substituição do amianto; 

- Da proposta do Conselho de Administração para 2013/2015 constam três 
artigos: a conversão do internamento para cuidados continuados, a transferência do 
serviço de urgência para a gestão dos cuidados primários, embora aberto 24 horas, e a 
manutenção das consultas externas; 

- Já fez chegar a ata da reunião do Conselho Consultivo à senhora Presidente da 
Mesa e ao senhor Presidente da Câmara, assim como a apresentação onde consta a 
informação que já prestou; 

- Esta reunião não serve como indicador do que vai ser o Conselho Consultivo, 
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uma vez que foi a primeira, e aguarda a marcação de novas reuniões com outra ordem 
de trabalhos; 

- A mesa do Conselho Consultivo já efetuou visita aos três hospitais do Centro 
Hospitalar do Oeste. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que esta reunião só traduz um pequeno passo em frente, porque se 

esperava, há anos, que este conselho fosse convocado. Acrescentou que, sendo um 
pequeno passo, é um sinal e espera que as próximas reuniões possam ter uma ordem de 
trabalhos mais interessante. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Mantém-se o compromisso que o Governo da República, através de dois 

Secretários de Estado, assumiu relativamente à reorganização do CHO, nunca tendo 
chegado o documento sobre o assunto; 

- Todas as alterações continuam a ser feitas sem que o Município tenha qualquer 
tipo de conhecimento, contrariando a promessa que foi feita na reunião que se realizou 
no Ministério da Saúde; 

- O assunto relativo aos cuidados primários de saúde tem sido acompanhado 
pela senhora Vereadora Clara Abrantes. 

 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Neste momento, Ferrel e Serra d'El-Rei encontram-se sem médico, tendo o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei pedido à Diretora Executiva do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Oeste Norte que fizesse um 
esclarecimento sobre o assunto; 

- Na sequência desse pedido, realizou-se uma reunião, no dia 18 de setembro; 
- Peniche continua numa situação discriminatória em termos negativos; 
- O relatório das reclamações, feito pelo Gabinete do Cidadão do ACES Oeste 

Norte, reflete o descontentamento das pessoas de Peniche, relativamente aos cuidados de 
saúde primários; 

- O descontentamento é sobretudo na prestação de cuidados, nomeadamente no 
acesso aos cuidados de saúde primários; 

- Neste momento, as pessoas do concelho de Peniche sentem-se discriminadas e 
excluídas do processo de acesso aos cuidados de saúde primários, pelo que terá de haver 
uma tomada de posição sobre estas questões; 

- Peniche foi o concelho com mais reclamações no ACES Oeste Norte; 
- Dos doze elogios recebidos no ACES Oeste Norte um era de Peniche, pelo que 

Peniche também tem o bom senso de reconhecer o que existe de bom; 
- Soube que, recentemente, chegaram duas médicas ao concelho de Peniche, que 

pensava que seriam colocadas em Ferrel e Serra d'El-Rei, o que ainda não aconteceu, 
tendo as médicas ficado em Peniche, mantendo-se as dificuldades no acesso aos médicos 
de família em Peniche. 
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Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
- A situação atual é lamentável, mas são decisões políticas; 
- Queria salientar o facto de não haver médico de família em Ferrel e na Serra 

d'El-Rei; 
- Esse facto faz com que, para além de não haver consultas, não haja receitas 

médicas e, consequentemente, não há comparticipação nos medicamentos; 
- Ouviu dizer que, em outubro, as duas médicas referidas pela senhora 

Vereadora Clara Abrantes seriam colocadas em Ferrel e Serra d'El-Rei; 
- Em Peniche, uma das médicas irá ficar de licença de parentalidade, pelo que 

não poderá prestar serviço; 
- Esta é uma situação complicada, não conhece a solução, e há que esperar para 

ver como será resolvida. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Relativamente ao Hospital, só pode lamentar, em nome da bancada do Partido 

Social Democrata, que sempre tem estado na frente pela defesa do Hospital, desde há 
dois mandatos, que não tenha sido no mandato deste Governo que se resolveu a questão; 

- Não era essa a expetativa, aliás, os primeiros contactos com o Governo iam no 
sentido de que se pudesse chegar a uma evolução e, lamentavelmente, em quatro anos, 
isso não aconteceu; 

- Espera que, seja qual for o próximo Governo, possa ser este a esclarecer o futuro 
do Hospital e a garantir a unidade de urgência, porque já todos defenderam e explicaram 
a necessidade da sua existência; 

- Relativamente à questão dos médicos de família e dos cuidados de saúde 
primários, a Assembleia Municipal, não há muito tempo, discutiu essa questão; 

- O Partido Social Democrata defendeu que, mais do que uma tomada de posição, 
houvesse um contacto, para se perceber como é possível esta situação de gritante 
discriminação do concelho de Peniche; 

- A senhora Vereadora Clara Abrantes, que durante alguns anos foi presidente 
do ACES Oeste Norte, pelo que conhecerá o processo melhor do que a Assembleia 
Municipal, sabe que esta não é uma situação súbita, ou seja, os médicos não 
desapareceram subitamente de Peniche; 

- Faz-lhe confusão como é que se chegou a esta disparidade de números entre os 
concelhos do ACES Oeste Norte e como é que não é possível ter um contacto direto com 
os responsáveis e exigir que haja uma reparação urgente desta situação; 

- Não é por tomadas de posição oficiais da Câmara Municipal, é no dia-a-dia da 
negociação direta com a administração executiva do ACES, porque isto é completamente 
inaceitável; 

- Gostaria de perceber se as duas médicas referidas pela senhora Vereadora Clara 
Abrantes vieram integrar o Centro de Saúde de Peniche e se serão médicas de família; 

- Seria bom perceber se, de uma contratação recente que a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) fez, alguns médicos virão para o 
ACES Oeste Norte, nomeadamente para Peniche; 

- Pela discriminação existente, Peniche tem de fazer valer a posição de que tem 
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de ser o primeiro a ser beneficiado com as contratações; 
- Apela a que haja uma marcação cerrada junto da Administração Executiva para 

fincar bem a necessidade e a exigência de que as pessoas de Peniche tenham os cuidados 
de saúde primários, que são reconhecidamente fundamentais, e vejam as suas legítimas 
expectativas cumpridas. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Esta situação é preocupante e espanta-o que se admirem com a falta de médicos, 

porque se trata de uma opção política; 
- Houve um claríssimo desinvestimento na saúde que, a médio prazo, deu nesta 

situação; 
- Da leitura que faz, sem ter dados concretos, mas por ser utilizador do Serviço 

Nacional de Saúde, o desinvestimento foi tão grande que, agora, para o corrigir será uma 
carga de trabalhos; 

- Como os recursos são poucos e os pedidos são muitos, prevalecem outros 
interesses que não têm nada a ver nem com as expectativas nem com as necessidades das 
populações, mas com outros valores mais altos que se levantam, o que o preocupa; 

- Subscreve todas as preocupações que foram trazidas pelos senhores Ademar 
Marques e Henrique Estrelinha, mas não se pode ser lírico nesta questão, porque se está 
a pagar a fatura de uma opção política de desinvestimento, nas áreas hospitalar e de 
cuidados de saúde primários, que está a ter estas consequências; 

- Subscreve que se proteste e se chame a atenção de quem tem o direito de 
explicar o motivo do que está a acontecer; 

- A senhora Diretora do ACES Oeste Norte tem obrigação de explicar porque é 
que esta situação está a acontecer, porque as populações não têm culpa nenhuma e não 
têm de pagar a fatura. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Relativamente ao Hospital, houve uma alteração, como tem havido ao longo 

dos últimos quarenta anos, do que devem ser os cuidados hospitalares; 
- Relativamente aos médicos de família, não tem números para sustentar que a 

falta de médicos é assim que se justifica, mas a verdade é que há concelhos que têm 
cobertura a cem por cento e, em Peniche, mais de cinquenta por cento de população não 
tem médico de família; 

- Não existe apenas falta de médicos de família, existe também uma errada 
distribuição desses médicos; 

- O erro não está tanto na falta absoluta de médicos, mas sim na sua distribuição; 
- A distribuição mostra quão Peniche está prejudicado nessa equação, o que tem 

de ser corrigido; 
- Não se vai exigir que se retirem médicos a outros concelhos, mas deve-se exigir 

que, vindo novos médicos, estes venham primeiro para Peniche. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
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- Tem ideia de que, no ACES Oeste Norte, faltam médicos de família para cerca 
de 35 000 utentes, sendo 13 500 de Peniche, e alguém deve prestar contas ao Município 
desta disparidade; 

- Como quem está mais próximo é a Direção do ACES Oeste Norte, deve ser esta 
entidade a justificar esta disparidade; 

- Propõe que, no âmbito da Comissão Municipal de Acompanhamento das 
Questões da Saúde, se promova uma reunião com a senhora Diretora Executiva do ACES 
Oeste Norte e com toda a Comissão; 

- O Município tem de marcar, rapidamente, a sua posição e exigir que sejam 
dadas explicações para esta disparidade; 

- Reconhece que houve desinvestimentos em diversas áreas da saúde, mas 
também houve investimentos em outras áreas, contudo, globalmente, houve um 
desinvestimento, mas esta disparidade não tem explicação nem a vai classificar. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- A senhora Ana Pisco, em de 28 de maio de 2015, remeteu o seguinte e-mail, que 

tem como assunto a solicitação de uma reunião ao ACES Oeste Norte pela Comissão 
Municipal de Acompanhamento de Saúde: «Bom dia, enfermeira Clara Abrantes, na 
sequência da conversa telefónica e do mail que me enviou, e considerando as várias reuniões que já 
ocorreram, bem como as respostas que foram dadas a vários pedidos solicitados pelos diversos 
partidos com assento na Câmara de Peniche, julgo que o objetivo da reunião será definir a estratégia 
para que a população de Peniche possa ter a prestação de cuidados de saúde primários que merece. 
Dado que na deliberação emitida pelo Conselho Diretivo da ARSLVT, aquando da nomeação dos 
vários diretores executivos, não consta nas funções do mesmo a definição de estratégia política de 
prestação desses cuidados, considero que a reunião deve ser solicitada ao Conselho Diretivo da 
ARSLVT.»; 

- Isto é redondo, é irresponsável, é tudo, pelo que não vale a pena andar muito à 
sua volta; 

- O Município enviou ao senhor Ministro, em 24 de abril de 2015, um pedido de 
reunião e já tinha enviado para o senhor Presidente da ARSLVT; 

- O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei também solicitou 
uma reunião e esta foi marcada para o dia 18; 

- O senhor Presidente da ARSLVT não respondeu, o senhor Ministro nunca 
respondeu às solicitações da Comissão Municipal, o que é condenável, e a senhora 
Presidente Ana Pisco remete esta resposta, pelo que a Assembleia Municipal deve 
ponderar a posição a tomar. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou qual foi a resposta da presidência da Câmara Municipal ao e-mail da 

senhora Ana Pisco, Presidente do Conselho Executivo do ACES Oeste Norte. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Espera que não se queira virar o feitiço contra o feiticeiro; 
- Tomamos uma posição, fizemos aquela marcha no sentido de condenar e, mais 
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uma vez, solicitar a audiência, e nada disso foi concretizado, todos temos razões de 
queixa, mas está aqui bem clara a resposta que foi dada. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Viu a resposta da senhora Ana Pisco, mas deveria ter-lhe sido respondido que 

ela não pode interpretar, à partida, qual é que é o âmbito da reunião que lhe foi solicitada 
e que a Câmara Municipal quer ouvir as suas respostas sobre a gestão dos médicos, tarefa 
que lhe compete, e não pretende saber dela a estratégia para Peniche; 

- É a senhora Ana Pisco que tem de dar explicações, porque é ela a responsável; 
- Deveria ter sido esta a resposta a dar a senhora Ana Pisco, não querendo dizer 

com isto que a culpa passa a ser do senhor Presidente da Câmara; 
- Não é por a senhora Ana Pisco ter dito uma vez que não era a ela que lhe 

competia definir a estratégia que nós lhe deveríamos dizer que não tem de cá vir; 
- A senhora Ana Pisco tem de cá vir, porque não é isso que queremos ouvir, o 

que queremos ouvir é porque é que a gestão foi feita daquela forma e quando é que 
deixará de ser feita daquela forma; 

- A senhora Ana Pisco deve dar explicações, porque é isso que significa ter um 
cargo público, é prestar contas do seu trabalho; 

- Se a senhora Ana Pisco tem uma boa explicação para o facto de não haver 
médicos em Peniche, então que venha dá-la à Comissão ou à Câmara Municipal, e não 
pode dizer que não vem. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Quando foi solicitada a reunião, o argumento tinha a ver com a questão dos 

médicos de família, era esse o tema, e a resposta a essa questão foi esta, ou seja, remeteu 
para a ARSLVT; 

- Objetivamente, a senhora Ana Pisco não quis dar resposta e é essa a condenação 
que deve ser feita. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Não conhecia esta resposta da senhora Ana Pisco, mas ainda fica mais 

preocupado, porque quando ela remete a resposta para uma estratégia da ARSLVT está 
a assumir que o que está a acontecer é parte da estratégia; 

- O que está no e-mail é o seguinte: O que vocês querem saber faz parte de uma 
estratégia que não está mas minhas competências, está na competência da ARSLVT; 

- Se houve uma conversa telefónica prévia e se lhe foi dito que o que se queria 
falar era da falta de médicos, então a falta de médicos faz parte, ou tem a ver, com a 
estratégia, e quem tem de responder é a ARSLVT; 

- Com este e-mail, ficou ainda mais preocupado, mas, como não é de desistir, 
subscreve que se exija a reunião; 

- No quadro da missão que está confiada aos órgãos autárquicos, estes devem 
exigir respostas e, se a resposta voltar a ser igual, deve ser publicado nos jornais da região 
para mostrar que tipo de gestores é que temos a responder às legítimas perguntas dos 
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órgãos autárquicos; 
- O desrespeito já atingiu tais patamares que não tem paciência para estar a aturar 

estas pessoas que, se calhar, não se colocam no lugar onde estão e no serviço que lhes foi 
confiado, pelo que a Assembleia Municipal tem de insistir e ser mais firme na forma como 
o faz, exigindo uma reunião; 

- Caso a reunião não se realize, que o motivo seja justificado e o Município fica 
no direito de dizer, publicamente, que há uma recusa em prestar as informações 
solicitadas. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Esta foi a resposta da Diretora Executiva do ACES Oeste Norte, senhora Ana 

Pisco, mas existe um Conselho Executivo, que é composto pela Diretora Executiva, pelo 
Presidente do Conselho da Comunidade e pelo Presidente do Conselho Clínico, pelo que, 
face à situação atual, existem argumentos para exigir ao Conselho Executivo do ACES 
Oeste Norte uma reunião com a Comissão Municipal de Acompanhamento da Saúde, 
com carater de urgência; 

- Se for esse o entendimento, amanhã sairá para o Conselho Executivo, com a 
caracterização sumária da situação existente, nomeadamente o número de médicos de 
família em falta e o que está a acontecer nas comunidades de Ferrel e Serra d'El-Rei, 
exigindo uma reunião com caráter de urgência, antes do dia 18. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Esta situação é demasiado grave para se arrastar há tanto tempo, mas 

agravou-se quando duas comunidades ficaram sem médico de família e a cidade de 
Peniche só tem metade dos médicos de família de que necessita; 

- Apetecia-lhe propor que se esquecesse a situação e se aguardasse que o Governo 
vá embora e haja a sorte de haver a nomeação de alguém competente para estes lugares; 

- Não concorda com a proposta do senhor Presidente da Câmara, acha que, neste 
momento, ou a Comissão Municipal tem a coragem de procurar a senhora Ana Pisco e 
exigir uma reunião imediata ou os presidentes de junta de freguesia, com mais alguém 
dos órgãos municipais, devem fazer isso, convidando a comunicação social para estar 
presente; 

- Os órgãos autárquicos devem defender a saúde dos seus munícipes e fregueses, 
se não conseguem dialogar com os gestores, devem impor a sua presença, que é legítima, 
por terem sido eleitos pelo povo do concelho de Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Não foi por acaso que perguntou qual foi a resposta ao e-mail da senhora Ana 

Pisco, porque o e-mail é de maio e a senhora achará que, em maio, o Município ficou 
satisfeito com a resposta dada ou, pelo menos, ficou convencido que a resposta estava na 
ARSLVT; 

- Sem prejuízo de outras ações que venham a ser tomadas, a primeira coisa a fazer 
deveria ter sido responder à senhora Ana Pisco, dizendo que o Município não queria falar 
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de estratégia mas sim da falta de médicos no concelho de Peniche e da ação do ACES 
Oeste Norte na decisão discriminatória para Peniche; 

- Deve contactar-se a senhora Ana Pisco e clarificar a situação, exigindo respostas 
às questões do Município. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- A senhora Ana Pisco deve vir prestar algumas informações, para não dizer 

justificações, à Comissão Municipal; 
- Custa-lhe admitir que haja uma recusa a que venham prestar essas informações; 
- O Município não pode confrontar-se com outra resposta negativa. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- O que o preocupa, neste momento, são as populações de Ferrel e da Serra 

d'El-Rei; 
- Se algum dos seus colegas pedir a sua solidariedade para ir falar com a senhora 

Ana Pisco ele irá, não pode haver contemplações com estas situações, porque a via do 
diálogo foi tentada; 

- Também com o senhor Ministro, provavelmente, já se deveria ter tomado uma 
atitude drástica, para que se perceba que há coisas mais sérias do que os joguetes 
políticos; 

- O senhor Ademar Marques estava a insistir no mês de maio, mas isto é o 
resultado das contemplações que o Município tem tido ao longo destes anos, quando toda 
a gente sacode a água do capote; 

- Como foi referido pelo senhor Rogério Cação e, implicitamente, pelo senhor 
Henrique Estrelinha, existe uma estratégia para esvaziar o Serviço Nacional de Saúde e 
levar grande parte dos profissionais; 

- Esta situação já se arrasta há algum tempo e existem pessoas no concelho de 
Peniche sem médico de família, mas a senhora Ana Pisco informa que só pode receber a 
Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei no dia 18; 

- Que razões pode ter a senhora Ana Pisco para não receber antes do dia 18, é sua 
obrigação receber já e Peniche tem de lhe dizer que tem de receber já, de uma forma ou 
de outra; 

- Não tem a ver com o partido que está no Governo, mas Peniche tem de ter a 
coragem de exigir que lhe digam o motivo de haver uma discrepância tão grande na falta 
de médicos de família, relativamente a outras populações; 

- Neste momento, existem duas populações sem médico de família e tem de se 
arranjar uma forma de resolver o problema; 

- A senhora Ana Pisco demonstrou que não tem competência e deve sair, não se 
deve ter medo de revindicar a saída das pessoas quando estas ocupam lugares por 
nomeação e põem em causa os direitos dos cidadãos; 

- Neste momento, a Assembleia Municipal deve definir a forma como, 
rapidamente, deve fazer sentir à senhora Ana Pisco a sua posição, seja através da 
Comissão Municipal ou de outra forma. 
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Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
- Queria salientar o facto de a marcha pela indignação ter sido em junho, ou seja, 

após a troca de e-mails; 
- Se se continuar com a troca de e-mails nunca se irá resolver nada, pelo que faz 

todo o sentido que a Comissão Municipal vá falar diretamente com a senhora Ana Pisco. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que se pode concluir que é urgente uma reunião da Comissão Municipal 

de Saúde para delinear uma estratégia. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que está disponível para, ainda hoje, fazer uma reunião da Comissão 

Municipal, de emergência, porque a situação assim o justifica. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que gostaria de saber se a emergência começou hoje à noite ou se vem de 

há algum tempo, nomeadamente quais foram os últimos contactos com a administração 
dos ACES Oeste Norte relativamente a esta questão de Ferrel e da Serra d'El-Rei. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei, António Vitória (CDU): 
Disse que: 
- A extensão de saúde da Serra d'El-Rei ficou sem médico de família a partir do 

dia 1 de agosto de 2015, mas a senhora Ana Pisco tinha prometido que o médico ficaria 
até ao final do ano, havendo apenas uma interrupção para férias, pelo que ficou 
espantado quando o Centro de Saúde de Peniche, no final de agosto, o informou que não 
iria haver médico; 

- Tentou marcar uma reunião com a senhora Ana Pisco, que se encontrava de 
férias, pelo que os serviços não quiseram marcar essa reunião; 

- Posteriormente, enviou-lhe um e-mail a solicitar a reunião, com urgência, 
porque Serra d'El-Rei estava sem médico de família e para saber a razão de o médico que 
estava em Serra d'El-Rei ter ido embora; 

- Foi informado que o referido médico tinha ido trabalhar para uma empresa 
privada e que o problema da Serra d'El-Rei iria ser resolvido, porque viriam duas novas 
médicas, uma para Serra d'El-Rei e outra para Ferrel; 

- Entretanto, enviou um e-mail para Caldas da Rainha que teve como resposta que 
a senhora Ana Pisco estava em negociação com a ARSLVT para saber se havia médicos 
ou não, não havendo ainda resposta da ARSLVT, e que a reunião solicitada estava 
marcada para dia 18. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Para que fique bem claro, para que não se branqueei responsabilidades, a 

marcha do dia 6 de junho foi anunciada ao senhor Ministro da Saúde, por ofício, datado 
de 14 de maio, enviado por correio eletrónico e postal; 

- O mesmo ofício, assinado pelo presidente da Câmara e pela presidente da 
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Assembleia Municipal, reiterava a disponibilidade do Município para um diálogo 
frutuoso com o senhor Ministro da Saúde, que se traduzisse no anúncio de medidas 
concretas; 

- Não há nenhuma responsabilidade política de nenhum membro da Comissão 
Municipal de Acompanhamento da Saúde relativamente a esta matéria, que fique claro, 
porque não está a gostar da conversa; 

- Há um grande desrespeito pelas comunidades, particularmente pelas 
diligências do senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei, e um 
desrespeito para com os representantes do Município; 

- Volta a sugerir que a Comissão Municipal se reúna no fim desta sessão da 
Assembleia Municipal. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Não é por o senhor Presidente da Câmara Municipal levantar a voz que deixará 

de expressar a sua opinião; 
- O senhor Presidente da Câmara escusa de levantar a voz, porque não o 

amedronta, minimamente; 
- O que perguntou foram coisas muito concretas, não fez insinuações; 
- Acha que o senhor Presidente da Câmara tem obrigação de conduzir as coisas 

de uma determinada forma, o senhor Presidente da Câmara achará que deve conduzi-las 
de outra, é legítimo que seja assim; 

- Perguntou ao senhor Presidente da Câmara qual foi a resposta dada à senhora 
Ana Pisco e o senhor Presidente da Câmara respondeu que, no fundo, não lhe respondeu; 

- Perguntou ao senhor Presidente da Câmara porque é que a emergência começa 
hoje e o senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a emergência começou 
na semana passada, porque desde a semana passada há um problema concreto, quando 
se soube que, após as férias, o médico não voltaria; 

- A sua pergunta é muito concreta: O que é que o senhor Presidente da Câmara 
ou a senhora Vereadora que tem o Pelouro da Saúde fez de contactos com a senhora Ana 
Pisco para resolver esta situação? Parece-lhe que tem legitimidade para fazer esta 
pergunta e o senhor Presidente da Câmara tem obrigação de lhe responder. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- A partir do momento em que, no dia 28 de maio, quando a marcha já estava 

convocada, pela ausência de respostas e de intervenções, introduziu o assunto na ordem 
do dia da reunião da Câmara Municipal, de 1 de junho, tendo o e-mail estado presente 
nessa reunião, a resposta foi a partilha do assunto com a Câmara Municipal; 

- À data, não havia resposta da ARSLVT nem do senhor Ministro e havia aquela 
resposta da Presidente Executiva do ACES Oeste Norte; 

- Que não se vire o feitiço contra o feiticeiro. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei conseguiu falar 
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com a senhora Ana Pisco sobre o assunto; 
- Sem pôr em causa a necessidade de ações mais drásticas, sobretudo mais 

visíveis, do ponto de vista mediático, porque admite que, muitas vezes, são as que surtem 
efeito, acha que, da parte de quem tem a tutela do assunto, que é a presidência da Câmara 
Municipal, tem de haver uma conversa com a senhora Ana Pisco para lhe pedir 
explicações; 

- O senhor Presidente da Câmara sabe melhor do que ele que, muito para além 
das manifestações públicas de desagrado, que pretendem criar uma pressão pública 
sobre os governantes e sobre os responsáveis políticos e técnicos, há uma gestão que tem 
de ser feita em paralelo, de contactos para resolver as questões, que o senhor Presidente 
da Câmara também faz quando precisa de resolver alguma coisa e liga para um secretário 
de estado; 

- Em relação a este assunto, antes de ir bater à porta da senhora Ana Pisco, que 
se deve ir, deve-se perguntar-lhe se ela já tem uma resposta. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Compreende o esforço que se tem de fazer para justificar a falta de resposta, 

mas depois de uma manifestação da população de Peniche e da posição que foi assumida 
em junho, que foi transmitida ao senhor Ministro, se o senhor Ministro não respeita a 
população de Peniche, o que poderá fazer mais o senhor Presidente da Câmara? 

- Esteve presente numa reunião, na Assembleia da República, com Deputados do 
Partido Social Democrata, que fizeram um conjunto de promessas, que não cumpriram, 
pelo que deseja que, rapidamente, vão embora e que venha um ministro ou um secretário 
de estado que, no mínimo, respeite a população; 

- O senhor Ademar Marques não pode culpabilizar o senhor Presidente da 
Câmara e a senhora Vereadora desta situação, porque será uma falta de respeito para 
com a população de Peniche, que se manifestou mais do que uma vez e não foi respeitada; 

- Na posição em que o senhor Ademar Marques está, nos contactos privilegiados 
que tem, em termos de poder, se calhar, já poderia ter dado uma mãozinha; 

- Não se pode transformar este assunto numa luta partidária, responsabilizando 
este ou aquele, porque o importante é encontrar a melhor solução para, com rapidez, 
satisfazer as populações de Ferrel e Serra d'El-Rei; 

- Estamos perante um falta de respeito pela população e pelos autarcas eleitos. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Agradece ao senhor Henrique Bertino por lembrar que isto é uma luta de todos 

os membros da Assembleia Municipal, de todas as forças políticas e de todo o executivo 
municipal, todos estiveram unidos na marcha e não é agora que começam a puxar em 
sentidos opostos, porque não estão influenciados, com certeza, pela campanha eleitoral 
que está em curso; 

- Todos estiveram unidos no dia 6 de junho, assim como no dia 3 de setembro, 
quando seguiu a convocatória para esta sessão da Assembleia Municipal onde foi 
incluído este ponto por se saber que é um assunto importantíssimo para as populações 
de Peniche, porque havia indícios de que nada estava a correr bem na distribuição dos 
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médicos que foram contratados pela ARSLVT, porque havia indícios de que estava tudo 
muito quieto e calado por parte do ACES Oeste Norte, pelo que este ponto foi incluído 
na ordem de trabalhos para que todos se mantivessem unidos; 

- A união de todos é, com certeza, uma exigência das populações do concelho, 
para que se continue o rumo traçado inicialmente, que é o correto para defesa dos 
interesses das populações; 

- Está disponível para reunir a Comissão Municipal; 
- Há três urgências neste assunto: a falta de médico de família na Serra d'El-Rei, 

a falta de médico de família em Ferrel e a falta de médico de família para uma 
percentagem muito significativa da população do concelho, o que exige uma explicação, 
uma vez que em outras zonas do ACES Oeste Norte isso não acontece, havendo níveis de 
cem por cento. 

 
Segundo Secretário da Mesa, Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- Não faz sentido o que disse o senhor Henrique Bertino, porque o senhor 

Ademar Marques não é o chefe do Governo; 
- O que a Assembleia Municipal quer, desde há muito tempo, é conversar com a 

senhora Ana Pisco; 
- Se o senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel conseguiu falar, se o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei conseguiu marcar uma reunião, 
não percebe porque é que a senhora Vereadora Clara Abrantes não consegue marcar uma 
reunião, em conjunto com as forças políticas, com a senhora Ana Pisco; 

- Em abril, o Partido Social Democrata abordou o assunto na reunião da Câmara 
Municipal e o senhor Presidente da Câmara marcou uma reunião da Comissão 
Municipal, e está disponível, como membro da Comissão, para participar em nova 
reunião, de imediato, se necessário; 

- Existem dois patamares: o patamar da conversa com o senhor Ministro, que não 
se consegue que se concretize, o que revela uma falta de respeito do senhor Ministro; e o 
patamar dos médicos de família, nomeadamente na Serra d’El-Rei e em Ferrel, que deve 
ser tratado com o ACES Oeste Norte; 

- Como o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei tem uma 
reunião marcada com a senhora Presidente do ACES Oeste Norte, o melhor é aproveitar 
e irem todos os membros da Assembleia Municipal a essa reunião, porque o que se 
pretende é conversar com a senhora Ana Pisco. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que está disponível para se reunir com a Comissão Municipal, 

imediatamente a seguir a esta sessão da Assembleia Municipal. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Comissão Municipal irá reunir-se, imediatamente a seguir a esta 

sessão da Assembleia Municipal. 
 

3) ACOMPANHAMENTO DA SIT UAÇÃO DA PESCARIA E DO RECURSO SARDINHA :  
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A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 
tendo usado da palavra os senhores: 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- É um assunto muito pertinente, e, por isso, foi incluído na ordem de trabalhos; 
- A Comissão de Acompanhamento da Sardinha já se reuniu e, nessa reunião, 

houve unanimidade em que o recurso da sardinha é escasso e é fundamental para muitas 
famílias do concelho de Peniche, porque vivem da pescaria da sardinha; 

- Na reunião da Comissão de Acompanhamento da Sardinha foram ouvidos 
armadores, o sindicato e um representante do Instituto Politécnico de Leiria e as forças 
políticas tomaram posição; 

- A conclusão da reunião da Comissão de Acompanhamento da Sardinha já foi 
divulgada, inclusive na comunicação social, e reflete a preocupação em preservar o 
recurso, deixando para os dados científicos as notas do nível que se pode atingir de 
pescaria, e deixa uma preocupação muito grande pela economia do concelho de Peniche 
e pelo apoio que deve ser dado aos pescadores e armadores que dependem desta 
pescaria; 

- Irá realizar uma reunião entre representantes da atividade da pesca da sardinha 
e a senhora Ministra da Agricultura e do Mar. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- A questão da sardinha transcende em muito as quotas e a proibição de pescar, 

porque envolve aspetos científicos, que são conhecidos e têm a ver com a preservação da 
espécie e a manutenção dos níveis efetivos que garantam a sua sustentabilidade, mas 
também envolve aspetos sociais e económicos e alguns aspetos políticos; 

- Hoje podemos constatar que existem políticas de pesca erradas e que têm o seu 
custo; 

- Gostaria de sublinhar a forma séria, assertiva, responsável e empenhada com 
que este assunto foi abordado pela Câmara Municipal, pela Comissão, pelo Sindicato dos 
Pescadores e pelos armadores, em contraponto com a senhora Ministra, que lhe pareceu 
muito mal informada, mal preparada nestas matérias e, sobretudo, com muito pouca 
propensão para ouvir as pessoas que lhe colocavam questões muito sérias, para quem a 
questão da sardinha não se esgota no problema cientifico da sustentabilidade da espécie; 

- Existem pessoas para quem a sustentabilidade da família é tão importante como 
a sustentabilidade da sardinha, essas pessoas têm de ser ouvidas e, só depois, se tomam 
as decisões para garantir o futuro. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
- O Partido Socialista já demonstrou a sua posição sobre o assunto em diversos 

locais, inclusivamente, apresentou uma moção à Assembleia Municipal, assim como o 
Partido Comunista Português, na sessão de abril de 2016; 

- Este processo revela que existe falta de sensibilidade da parte do Ministério da 
Agricultura e do Mar, por não conhecer a realidade da situação; 
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- Na reunião da Comissão ficou a saber que o barco Noruega e as sondas utilizadas 
não estão nas melhores condições para fazerem este tipo de trabalho, pelo que os dados 
não são os melhores para apurar a quantificação da quota; 

- A situação atual prejudica económica e socialmente o concelho de Peniche, 
existindo famílias que dependem da pesca da sardinha para a sua subsistência; 

- Também a indústria conserveira, a construção naval e todas as empresas ligadas 
a estes setores sentirão os reflexos da situação atual; 

- Tem de haver um equilíbrio ecológico, mas em primeiro lugar estão as pessoas; 
- Quando se falou das quotas do leite, a senhora Ministra arranjou logo uma 

compensação para os trabalhadores desta área, mas na questão da sardinha, para além 
de revelar falta de conhecimento, não apresentou uma proposta convincente, tendo ido 
buscar um diploma do ano passado para pagar as compensações aos pescadores; 

- Existe insensibilidade e irresponsabilidade da parte do Ministério, sendo a 
resposta mais rápida para uns setores do que para outros, não havendo uma resposta 
séria para a questão da sardinha; 

- Na opinião do Partido Socialista existe uma política errada, que deve ser 
mudada; 

- Tal como na questão da saúde, o Município deve pressionar o Governo da 
República e, mais do que comunicados e troca de correspondência, deve haver iniciativas 
que mostrem a indignação de Peniche. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Mora em Peniche há 44 anos e o problema da pesca da sardinha é conhecido, 

pois nem meia dúzia de barcos deve existir na pesca da sardinha; 
- O grande problema é a negociação, enquanto Portugal tiver, na União Europeia, 

as pessoas que tem tido a negociar, estas situações continuarão a acontecer na agricultura 
e nas pescas; 

- O valor diário dos subsídios concedidos aos pescadores é uma vergonha, pois é 
inferior ao valor pago por três ou quatro horas de serviço de limpezas; 

- Existe qualquer coisa errada com as negociações de Portugal, porque as quotas 
de outros países são totalmente diferentes; 

- Existem países com pouco mar e com direito a quase tudo; 
- Espera que os problemas das pescas se resolvam definitivamente. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Este assunto já foi debatido na sessão da Assembleia Municipal de abril de 2016 

e parece-lhe que, para além da questão concreta do que aconteceu, que não é irrelevante, 
e a falta de diálogo que existiu, que lhe parece lamentável, existem as mesmas questões 
que existiam na altura; 

- Lembrou o comunicado do Sindicato dos Pescadores do Centro que o senhor 
Henrique Bertino leu na referida sessão, que reconhecia a necessidade de se acautelar as 
reservas de sardinha; 

- Não é um conhecedor profundo do assunto, mas na referida sessão da 
Assembleia Municipal aprendeu bastante sobre a matéria e, quando acompanhou o 
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senhor Presidente da República na visita que este fez a Peniche, também a aprofundou; 
- O que apreendeu é que os cientistas entendem que a forma de renovar as 

reservas de sardinha é de uma determinada forma e que o Sindicato entende que deve 
ser de outra, ou seja, há uma discordância quanto à forma correta de garantir a renovação 
das reservas de sardinha; 

- Não sabe quem tem razão, mas parece-lhe evidente que têm de se entender e 
que têm de aprender uns com a experiência dos outros; 

- Sejam os cientistas, sejam os políticos que negoceiam as quotas, sejam os 
pescadores que beneficiaram com a renovação das reservas, mesmo a longo prazo, acha 
que este assunto, para além do que se passou relativamente à situação do final do mês de 
agosto, que não lhe pareceu que tenha decorrido da melhor forma, necessita de uma 
ponderação mais cautelosa no sentido da sustentabilidade no médio ou longo prazo; 

- Não sabe como se garante essa sustentabilidade, mas tem de haver quem saiba, 
porque não se pode descurar, sem prejuízo de toda a solidariedade que se deve ter para 
com os pescadores e armadores que são prejudicados; 

- A Assembleia Municipal tem obrigação de dizer que existe a necessidade de se 
acautelar para que, no médio ou longo prazo, a situação não piore; 

- O Partido Social Democrata manifesta total solidariedade para com as pessoas 
que foram muito afetadas por esta proibição da pesca da sardinha, no final do mês de 
agosto, e está empenhado para que a situação melhore. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- Não pretende repetir o que já foi dito e que é óbvio, nomeadamente a 

necessidade de preservação das espécies e que os pescadores da pesca da sardinha vão 
atravessar um momento difícil; 

- Relativamente às referências que foram feitas ao comportamento menos correto 
ou menos ativo ou menos coerente por parte da senhora Ministra, para si, a senhora 
Ministra Assunção Cristas está exatamente na mesma linha de todos os governantes, 
desde o 25 de abril de 1974, em relação às pescas, que é o total abandono; 

- Não conhece nenhum governante deste país que, de forma razoável, tenha tido 
qualquer tipo de preocupação com a pesca, pelo que a atual ministra não é exceção e 
provou-o nesta questão da sardinha; 

- Num ano de normalidade de pesca da sardinha, o rendimento de um pescador 
de cerco é insuficiente, por isso se assiste a um abandono tão grande de pessoas na pesca 
da sardinha, mas num ano como o corrente essa insuficiência é agravada; 

- Seria interessante fazer-se uma avaliação aos motivos porque os pescadores de 
sardinha auferem pouco e se é possível corrigir-se esta situação; 

- O problema da quota da sardinha e da suspensão da captura da pesca da 
sardinha afeta o armador e o pescador, mas a autarquia deve preocupar-se também com 
o resto da fileira da pesca, ou seja, existem outros setores de atividade ligados 
diretamente à fileira da pesca, seja comércio ou indústria, não o preocupando muito a 
industria conserveira, porque os dados que existem provam qua a indústria conserveira 
há muito que trabalha com matéria prima importada, ao contrário da indústria de 
congelação; 

- Existe também a restante economia local, que não está diretamente ligada à 
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fileira da pesca, mas que se recente com tudo o que se passa. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Os assuntos referidos pelo senhor José Leitão devem ser desenvolvidos na 

Comissão; 
- Existem muitos estudos, mas não dá por adquirido que esses estudos são 

corretos, nem o setor o dá como adquirido; 
- Nesta sala, no Dia do Pescador, o senhor Secretário de Estado garantiu o sistema 

dos 45 dias, que considera um absurdo pela maneira como foi estabelecido; 
- Não concorda com a observação do senhor José Leitão sobre os governantes 

portugueses, porque conheceu quase todos os secretários de estado das pescas e houve 
alguns que lhe agradaram mais, nomeadamente o senhor Marcelo Vasconcelos, que é 
biólogo, uma pessoa séria, mas sem habilidade política; 

- O sindicato com sede em Peniche sempre defendeu a preservação do recurso 
sardinha, mas durante muitos anos o Governo pagava para que se atirasse a sardinha ao 
mar, o que foi um erro, pois deveria pagar-se para que os barcos não fossem ao mar; 

- Defendeu-se durante anos uma paragem de três ou quatro meses, por 
precaução; 

- Porque o barco de investigação não estava em condições para navegar, os 
cientistas foram num barco de pesca, mas não quiseram ir para onde os pescadores 
costumam pescar a sardinha, preferiram outro rumo, onde não havia sardinha, parece 
que havia o propósito de demonstrar que não havia sardinha; 

- Naturalmente que há sardinha, mas não em todas as zonas, não há é certezas e 
não faz sentido mandar parar toda a frota numa altura destas; 

- Poderá fazer sentido estabelecer limites diários, para que não haja exageros 
nuns dias e falta em outros; 

- Tem de haver coerência, não se pode alterar as épocas e períodos de paragem 
em cada ano, isso é condenar o setor ao desaparecimento; 

- Não se sabe a razão da diminuição da sardinha, porque não é só uma questão 
de procriação, o ambiente, as substâncias utilizadas na agricultura que vêm da terra para 
o mar ou a temperatura das águas também têm influência; 

- Não concorda com a posição da senhora Ministra, que disse que não dava mais 
do que seiscentos euros, pois só quem anda no mar é que conhece as dificuldades desta 
atividade; 

- A fiscalização é diferente entre os diversos países da União Europeia e também 
entre os portos portugueses, não existindo no Algarve a fiscalização que existe em 
Peniche; 

- Neste momento, existem doze embarcações e os subsídios poderiam ser 
atribuídos na proporção dos rendimentos. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- O que quis dizer quando falou nos rendimentos dos pescadores foi que, mesmo 

num ano bom, acha que os rendimentos são baixíssimos, o que é motivo de preocupação; 
- Também conheceu vários governantes, como o senhor Marcelo Vasconcelos, e 
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por isso corrige o simbolismo da sua afirmação: nunca conheceu um governo que desse 
à pesca o peso que esta deve ter no nosso país, mas conheceu boa gente que se esforçou 
e trabalhou individualmente enquanto membro de um governo; 

- Também tem muitas dúvidas sobre as reservas de sardinha, deve existir 
precaução, mas, pela experiência que tem, tem dúvidas sobre os dados existentes. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
- Os pescadores são os únicos que não estão representados na Comissão de 

Acompanhamento ao Plano de Gestão da Sardinha; 
- Faz falta mais investigação, os dados existentes são contraditórios em muitas 

coisas; 
- Os dados da Federação dos Trabalhadores das Pescas referem que as reservas 

têm sido renovadas e que é possível apanhar mais sardinha, mas nos últimos anos a quota 
da sardinha tem descido; 

- O único navio que Portugal tem para a investigação científica já tem uma série 
de anos e é necessário mais investimento na área da investigação; 

- Os apoios concedidos por portaria do Governo são só para 90 dias; 
- A situação atual resulta de um acordo bilateral entre Portugal e a Espanha, mas 

existe a ameaça de este acordo ir para a União Europeia; 
- O Governo de Portugal tem de exigir que as reservas sejam geridas junto das 

populações, para que uma assinatura firmada à distância não mate o setor; 
- É importante que o Governo de Portugal afirme claramente que sabe gerir os 

seus recursos. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- O Município acompanhou a situação da melhor forma e solidariamente, quer 

na componente social quer na componente económica; 
- O Município subscreveu a posição sobre o assunto que também foi subscrita 

por doze municípios; 
- Na Comissão ficou acordado que o Município acompanhará as reuniões que 

irão ter lugar. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que todos reconhecem a forma exemplar como os armadores e o Sindicato 

têm conduzido este processo. 
 
Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca, Alexandre Memdes: 
Disse que: 
- A primeira portaria que foi publicada obrigava a pesca de cerco a fazer defeso, 

mas não obrigava a pesca de arrasto a fazê-lo, não se compreendendo esta diferença, 
porque assim não existe um defeso total; 

- O Noruega já não tem condições para navegar e as suas sondas têm mais de 20 
anos; 

- Confirma que durante a última pesquisa o barco não foi para as zonas da pesca 
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da sardinha, mas para zonas indicadas pelos investigadores; 
- Existia muita sardinha e não acredita que esta tenha esgotado tão rapidamente; 
- Os pescadores têm de ser ouvidos na Comissão de Acompanhamento ao Plano 

de Gestão da Sardinha; 
- A pesca da sardinha começa em junho e termina em agosto, apenas três meses, 

o que não é viável para nenhuma atividade. 
 
Sérgio Leandro (CDU): 
Disse que: 
- A questão científica é importante neste processo, porque é a ciência que está a 

limitar a parte social e a parte económica ao nível da sardinha; 
- Os cientistas estão ao serviço da comunidade e do desenvolvimento económico 

e os seus pareceres ou modelos matemáticos dependem dos meios colocados à disposição 
da investigação; 

- Portugal só tem um navio para investigação, ao contrário de outros países que 
também vivem do mar e têm um maior número de barcos, e por aí se vê o interesse e a 
preocupação pela sustentabilidade dos recursos; 

- Os meios de investigação também são um exemplo do empenho dos governos 
na defesa dos seus recursos e do conhecimento associado ao mar; 

- Não existem meios nem pessoas com conhecimento adequado para que 
Portugal possa discutir de igual para igual nos organismos internacionais; 

- Existem questões do não investimento em ciência que está a ter reflexos ao nível 
da sociedade e é o resultado das políticas nacionais dos últimos anos; 

- Existe a necessidade de rever a política de investigação científica aplicada aos 
recursos pesqueiros, porque os cientistas querem que os pescadores tenham mais peixe 
para pescar e que as comunidades tenham sustento para as suas famílias; 

- A Espanha valoriza mais o biqueirão do que a sardinha e, quando viu que a 
quota desta espécie estava a esgotar, começou de imediato a negociar com Portugal a 
transferência das quotas que os portugueses têm de biqueirão para os espanhóis 
capturarem, o que não se viu para a transferência de quotas de sardinha de Espanha para 
Portugal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal irá acompanhar o assunto, nomeadamente na 

Comissão de Acompanhamento da Pescaria da Sardinha. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
 
Deliberação n.º 47/2015: Para efeitos de execução imediata, nos termos do 

número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e quinze minutos do dia doze de setembro, a senhora Presidente 
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da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se 
lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos 
termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora 
Presidente da Mesa assino. 


