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ATA  N.º  7/2017 
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  
REALIZADA NO DIA 4  DE JULHO DE 2017: 

 
Aos quatro dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, 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), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, 
Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro 
Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus 
Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), 
Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda 
da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Jacinto Manuel 
Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria 
Gomes Silvério Ganhão (PSD) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), reuniu-se a 
Assembleia Municipal de Peniche, para continuar os trabalhos da sessão ordinária do 
mês de junho, iniciada a 30 de junho de 2017, concretamente os seguintes pontos: 

4.º - Período da ordem do dia: 
 2) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para o Regulamento 

Municipal de Apoio ao Arrendamento; 
 3) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para o Regulamento 

Municipal de Gestão da Habitação Social em Regime de Arredamento Apoiado; 
 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a prestação de 

contas consolidadas, relativas ao ano de 2016; 
 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda 

alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2017; 
 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a constituição 

de uma associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar; 
 7) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens para 

requalificação do espaço do parque infantil e do skatepark de Peniche e da sua 
envolvência; 

 8) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens para 
criação de condições nas praias para a prática de surf e de turismo de praia em geral; 

 9) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens para 
execução de pinturas e ou decorações murais para promoção do património de Peniche 
e da Revolução dos Cravos; 

 10) Apreciação e votação da proposta apresentada pelo Agrupamento de 
Escolas de Atouguia da Baleia à Assembleia Municipal de Jovens para utilização dos 
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edifícios das escolas que fecharam ou irão fechar na sequência da construção da nova 
escola em Atouguia da Baleia. 

5.º - Aprovação da minuta da ata. 
A reunião foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

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

O senhor Rogério Manuel Dias Cação (CDU) compareceu no decurso da reunião, 
quando decorria a apreciação do ponto cinco da ordem do dia, e passou de imediato a 
participar nos trabalhos. 

O senhor Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) saiu da reunião quando decorria 
a apreciação do ponto seis da ordem do dia. 

Os senhores Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) e Humberto Manuel 
Costa Ferreira (PS), encontravam-se a substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa 
(CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD) e Natália 
Susana Colaço Rocha (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. Os senhores Licínio Pereira (CDU) e Inês Fitas 
Cação (CDU), por serem os membros que se seguiam na sua lista, também comunicaram 
a sua ausência. 

O senhor José António Leitão da Silva (PSD) e a senhora Anabela Correia Dias 
(PS) não compareceram à reunião. 

A senhora Presidente da Mesa informou que a senhora Anabela Correia Dias (PS) 
estava ausente por ter ocorrido o falecimento da sua mãe, no dia 3 de julho, pelo que lhe 
endereçava, em nome da Assembleia Municipal de Peniche, um voto de pesar. 

Assistiram à reunião 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 
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), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (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. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal iria retomar os trabalhos da sessão ordinária 

do mês de junho, onde tinha terminado na reunião do dia 30 de junho, ou seja, no ponto 
dois da ordem do dia, todavia, parecia-lhe oportuno falar em alguns eventos importantes 
que tinham ocorrido durante o fim-de-semana anterior, nomeadamente: 

O Dia Internacional das Cooperativas, comemorado em Peniche e organizado 
pela Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, 
CRL, que tinha aproveitado para comemorar o seu aniversário. Uma data marcante para 
o concelho, dada a importância daquela instituição; 

As comemorações do septuagésimo quinto aniversário de atividade da Mútua 
dos Pescadores; 

A comemoração do décimo quarto aniversário da elevação da povoação da Serra 
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d’El-Rei à categoria de vila; 
A festa de ordenação do Padre Pedro Tavares. Sentia muita alegria pelo 

acontecimento, enquanto cristã. Tinha estado com o senhor Padre Pedro Tavares e 
tinha-lhe pedido a bênção para todos e para o Município, apesar de saber que nem todos 
eram cristãos. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 

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

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2017. 
 
Ademar Marques (PSD): 1 – 09:38 
Disse que a bancada do Partido Social Democrata queria deixar uma palavra de 

solidariedade para com a senhora Anabela Dias, membro da Assembleia Municipal de 
Peniche, eleita pelo Partido Socialista, pelo recente falecimento da sua mãe. 

Em relação ao assunto em apreciação, disse que: 
Não era a primeira vez que surgiam documentos que, na sua justificação, 

contradiziam o discurso proclamatório do senhor Presidente da Câmara, relativamente 
aos sucessos do seu mandato; 

O primeiro parágrafo da nota justificativa da proposta de regulamento referia 
que: “O Concelho de Peniche é um território onde se tem vindo a constatar uma elevada 
predominância de famílias desfavorecidas que vivem em situação de precariedade socioeconómica, 
e/ou habitacional, pela falta de recursos financeiros que lhes permitam aceder a uma habitação 
condigna ou em manter a que têm, por não conseguirem assumir o valor da renda de casa no 
mercado livre de arrendamento.”; 

Não sabia se havia predominância, mas, de facto, era verdade que havia muita 
gente em carência económica, que precisava de apoio e que precisava de emprego, o que 
era revelador de que a situação económica e social do concelho estava longe de ser o 
sucesso que o senhor Presidente da Câmara proclamava, e que o senhor Vice-Presidente 
também tinha hábito de propagandear; 

Julgava que não era ao fim de doze anos que se apresentavam propostas sociais 
inovadoras. As propostas inovadoras deveriam surgir no início dos mandatos, e não no 
fim, quando já não havia tempo para as aplicar e verificar se funcionavam; 

Admitia que o apoio ao arrendamento pudesse ser uma boa solução, uma boa 
aposta para permitir a transitoriedade entre a habitação social e a habitação sem apoios, 
porque, obviamente, a lógica do apoio deveria ser a de dar futuro às pessoas, para que 
pudessem, cada vez mais, libertar-se dos apoios públicos, lógica que também estava 
plasmada no documento que iriam apreciar no ponto seguinte; 

Julgava que ninguém deveria duvidar de que o apoio deveria acontecer para 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 04.07.2017 * Livro 27 * Fl. 202 

quem precisava efetivamente dele e, portanto, a lógica que estava plasmada nos 
documentos referentes aos pontos dois e três da ordem dom dia era uma lógica positiva, 
pelo que o Partido Social Democrata votaria favoravelmente e apoiava a ideia, que 
esperava que se pudesse concretizar, aliás, que esperava poder concretizar na Câmara 
Municipal; 

Frisava que as respostas inovadoras vinham no início dos mandatos, e não no seu 
termo, mas, em relação a esta incongruência, não era nada que os surpreendesse, porque 
não era a primeira vez que a detetavam em documentos da Câmara Municipal, em que o 
discurso para fins eleitorais era um, mas para fins da realidade era outro, portanto, 
poderiam dizer que o documento era revelador do estado do concelho e esperavam que 
esse estado mudasse, em breve. 

 
Américo Gonçalves (PS): 1 – 13:48 
Disse que, apesar de ter sido prejudicado em algumas das coisas que o senhor 

Ademar Marques tinha dito, queria perguntar ao senhor Presidente da Câmara se tinha 
sido feito um levantamento dos custos, uma vez que a Assembleia Municipal teria de 
aprovar, no mandato seguinte, as despesas para a implementação do regulamento. 

 
Vítor Mamede (PS): 1 – 14:36 
Disse que o que estava proposto no projeto de regulamento era uma medida que 

pertencia à nova geração de medidas de apoio social. Todos percebiam que a construção 
de habitação social, para ser ocupada por famílias carenciadas, tinha sido uma política 
que tinha dado os seus frutos, mas que se encontrava esgotada. Estava de acordo com a 
nova geração de políticas, que já estava a ser aplicada, havia algum tempo, por alguns 
municípios. Julgava que poderia ter acontecido mais cedo no Município de Peniche, mas 
não aconteceu. Aguardava para ver como seria aplicada, podendo ser corrigido o que, 
eventualmente, não estivesse correto. 

 
José António Amador (CDU): 1 – 15:45 
Disse que a bancada da Coligação Democrática Unitária iria votar 

favoravelmente a proposta apresentada pela Câmara Municipal, até porque o documento 
tinha estado em audição pública, conforme mandava a lei, e não tinha havido nenhuma 
chamada de atenção, nem nenhum aditamento ao projeto de regulamento em apreciação, 
o que provava que, provavelmente, estaria muito bem feito. Pensava que as pessoas, num 
assunto tão sério, não andariam distraídas. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 1 – 17:00 
Disse que: 
Pelas intervenções dos senhores membros da Assembleia Municipal, 

interpretava que as bancadas iriam votar favoravelmente a proposta da Câmara 
Municipal, o que muito o orgulha, pelo facto de haver uma adesão a uma medida política 
que se inscrevia nas novas políticas sociais; 

Os documentos previsionais do Município, para o ano de 2017, já previam aquela 
medida, pelo que não tinha surgido naquele momento, mas tinha tido uma preparação, 
através do trabalho muito diversificado do serviço social do Município. No orçamento 
do Município, para o ano de 2017, estavam previstos trinta mil euros para desenvolver 
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este processo; 
Não havia nenhuma incongruência, o que havia era uma constatação de que 

Portugal tinha uma sociedade desigual, uma sociedade muito assimétrica, do ponto de 
vista social. O projeto de regulamento que estava em apreciação era mais uma forma de 
esbater essa assimetria, obviamente, a par de todas as outras medidas de política que 
eram desenvolvidas pela presidência da Câmara Municipal; 

Os próximos orçamentos seriam elaborados em função da vontade política de 
quem estivesse a governar o Município; 

Não tinha dúvida nenhuma de que, com o Regulamento Municipal de Apoio ao 
Arrendamento, o Município de Peniche ficaria com um instrumento de intervenção social 
que considerava bastante forte. 

 
Ademar Marques (PSD): 1 21:33 
Disse que o senhor Américo Gonçalves tinha feito uma pergunta pertinente, sem 

prejuízo de o regulamento dar o instrumento para aplicação, era se tinha sido feita uma 
estimativa do que estaria em causa em termos de valores, o que julgava ser um dado 
relevante. Tinha lido o projeto de regulamento e este dizia que, em cada ano, a Câmara 
Municipal alocaria um valor, sem especificar de que ordem de grandeza de valores se 
poderia estar a falar. 

Disse, ainda, que o que tinha lido na nota justificativa não tinha a ver com as 
assimetrias de Portugal, mas dizia respeito a Peniche. Sabia que Portugal tinha muitas 
assimetrias sociais e que Peniche, obviamente, também as tinha. O que se tinha limitado 
a dizer não tinha sido que estava errado, tinha dito que não havia uma predominância, 
achava que havia um exagero claro naquele parágrafo. Claro que havia muitas situações 
de carência social, que deveriam ser resolvidas, mas que se deveria ir também à causa 
subjacente que, na opinião da bancada do Partido Social Democrata, tinha a ver, também, 
com a carência de emprego no concelho. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 1 – 22:43 
Disse ao senhor Presidente da Câmara que o que estava em causa era o montante 

consignado no orçamento do Município, para ano de 2017. 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 1 – 23:05 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
O montante considerado, para o ano de 2017, era de trinta mil euros; 
A Câmara Municipal definiria e a Assembleia Municipal aprovaria, em cada ano, 

o valor a consignar no orçamento, dependendo o número de candidaturas do valor 
previsto no orçamento; 

Nem todas as famílias teriam o mesmo tipo de apoio. Estavam previstos cinco 
escalões que se cruzariam com os rendimentos das famílias e com as tipologias de 
habitação de que necessitassem; 

Seria um apoio substancial para as famílias e permitiria a dispersão das pessoas 
pelos vários locais do concelho, não concentrando apenas na cidade de Peniche. Haveria 
a possibilidade das pessoas terem apoio ao arrendamento, em todo o concelho, o que era 
importante em termos de integração e de inclusão das famílias que pudessem estar numa 
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situação de maior fragilidade; 
Haveria famílias que teriam sempre critérios para habitação social, porque o 

apoio ao arrendamento não seria suficiente; 
O regulamento iria permitir dar complementaridade e cooperação às famílias, 

que se poderiam candidatar todos os anos, sendo o tempo previsto de apoio de cinco 
anos, havendo a possibilidade de ajuda para que as famílias se pudessem desenvolver e 
caminhar para a autonomia; 

Aproveitava para agradecer a colaboração da Câmara Municipal de Torres 
Vedras e do Conselho Local de Ação Social de Peniche na elaboração da proposta de 
regulamento. 

 
Américo Gonçalves (PS): 1 – 27:04 
Disse que era muito crítico com aquele tipo de situações de apoio social. Na sua 

opinião, o projeto de regulamento era excelente, uma vez que apenas existia habitação 
social dentro da cidade de Peniche e o novo regulamento iria abranger todo o concelho. 
O novo regulamento teria ainda a vantagem de acabar com a habitação social 
permanente. Tinha pedido uma informação sobre as dívidas das rendas ao Município e 
verificou que existiam dívidas com mais de dez anos. Tinha dúvidas de que o 
regulamento fosse colocar todas as coisas no seu lugar, porque limitava o apoio a cinco 
anos. A nível nacional, se calhar, Peniche era a cidade que tinha mais arrendamento social 
per-capita. 

 
Deliberação n.º 23/2017: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e dois (22) votos a favor, aprovar o 
Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento, cujo texto aqui se dá por 
reproduzido e se arquivou em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 4/2017) 

 
3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL EM REGIME DE 

ARREDAMENTO APOIADO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 1 – 29:19 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2017. 

 
Ademar Marques (PSD): 1 – 31:39 
Disse que o projeto de regulamento lhe parecia bem feito, sendo que, como todos 

os regulamentos, o que interessava era a capacidade de aplicação. O executivo municipal 
que estava em funções não iria aplicar aquele regulamento, mas, a verdade era que 
tinham sido vários os casos de regulamentos aprovados, anteriormente, que não tinham 
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sido aplicados, como, por exemplo, o regulamento da venda ambulante, o regulamento 
do estacionamento e o regulamento das autocaravanas, que nunca tinham sido aplicados. 
Mesmo que tivessem sido aplicados parcialmente, o efeito tinha sido o mesmo, porque, 
no caso das autocaravanas, não tinha havido o resultado que estava previsto. O projeto 
de regulamento tinha matéria para ser aplicada, mas era preciso haver quem a soubesse 
aplicar. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 1 – 33:08 
Disse que estavam perante mais um projeto de regulamento que tinha como 

finalidade fazer justiça. O novo regulamento iria enquadrar uma questão que o senhor 
Américo Gonçalves tinha colocado anteriormente. Do ponto de vista político, tinha a 
consciência de que, na área social, o Município tinha uma grande equipa de trabalho, que 
estava a ser gerida pela senhora Vereadora Clara Abrantes. 

Disse, ainda, que os regulamentos do Município estavam a ser aplicados, dentro 
do que era possível. No caso do regulamento das autocaravanas, estava a ser feito um 
trabalho de articulação e, naquele momento, o quadro era diferente. 

 
Ademar Marques (PSD): 1 – 35:01 
Disse que não colocou em causa o teor do projeto de regulamento, a questão tinha 

a ver com a aplicação dos regulamentos. O sucesso da aplicação, naquele caso, na sua 
opinião, deveria medir-se pelo número de pessoas que deixariam de precisar de 
habitação social. A verdadeira bitola do sucesso não era o número de pessoas que 
beneficiavam de habitação social, mas o número das que deixavam de beneficiar. Quem 
precisava de apoio, obviamente, deveria tê-lo, mas, a bitola do sucesso, numa verdadeira 
política de ação social, era de quantas pessoas deixavam de precisar dela, e era isso que 
o próprio projeto de regulamento dizia no seu início. 

 
Deliberação n.º 24/2017: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e dois (22) votos a favor, aprovar o 
Regulamento Municipal de Gestão da Habitação Social em Regime de Arredamento 
Apoiado, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquivou em pasta anexa ao livro de 
atas. (Doc. 5/2017) 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ,  RELATIVAS AO ANO DE  2016:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 1 – 36:57 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 12 de junho de 2017. 
 
Américo Gonçalves (PS): 1 – 38:30 
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Disse que: 
Iria abordar a situação de horas extraordinárias no Município. Tinha sido uma 

situação que tinha começado em 2015, porque, ele próprio, tinha considerado que cerca 
de noventa mil euros em horas extraordinárias seria um excesso; 

Através dos serviços do Município, tinha recebido uma quantidade de 
documentos relacionados com o número de horas pagas aos trabalhadores; 

A determinada altura, o senhor Presidente da Câmara tinha dito que as pessoas 
e as famílias estavam penalizadas, por terem que fazer horas extraordinárias, ao que ele 
tinha respondido que ganhar mais um ordenado em horas extraordinárias não era um 
prejuízo para ninguém e que lhe parecia que a legislação sobre as horas extraordinárias 
pagas a alguns trabalhadores estava a ser ultrapassada; 

Depois de ter falado nos noventa mil, cem mil e cento e vinte mil euros, tinha-se 
visto defrontado com uma situação de pagamento no valor de cento e setenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos; 

O senhor Presidente da Câmara tinha sempre defendido quem vestia a camisola 
e, se ele fosse trabalhador do Município e estivesse numa situação semelhante, não 
vestiria apenas uma camisola, vestiria duas. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que o que a Assembleia Municipal estava a apreciar era a consolidação das 

contas. Acrescentou que, do ponto de vista individual, as contas tinham tido o seu 
momento próprio para apreciação e aprovação, pelo que não tinha nada a acrescentar ao 
que já havia falado, em momento próprio. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, no anexo ao balanço e à demonstração de resultados consolidados, 

existia um documento que lhe tinha deixado algumas dúvidas, no ponto nove, sobre 
informações diversas, que dizia o seguinte: «Outras informações consideradas relevantes para 
uma melhor compreensão da situação financeira e dos resultados do conjunto das entidades 
incluídas no perímetro de consolidação: Foi eliminada uma dívida do Município aos SMAS, no 
valor de 56 323,69 euros, contabilizada apenas pelos SMAS e da qual o Município não tem 
qualquer conhecimento. Foi um valor inserido pelos SMAS no ano de 1994, aquando da adoção da 
contabilidade organizada.» Perguntou o que pensava o senhor Presidente da Câmara fazer 
sobre o assunto. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que a questão da consolidação era técnica e que a senhora Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, que tinha acompanhado o processo, 
prestaria a informação solicitada. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
Não existia uma explicação técnica para o assunto, existiam factos, ou seja, não 

existia encontro de contas daquele valor, desde 1994, e os Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento ainda não tinham conseguido determinar o porquê de se encontrar 
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registado num lado e não estar no outro; 
Ainda estava em averiguação qual a melhor solução, ou considerar, de facto, 

definitivamente consolidada a dívida, ou tratá-la e uma entidade pagar à outra; 
Naquele momento, os revisores oficiais de contas tinham entendido que, na 

relação entre as duas entidades, o valor era eliminado para efeitos de consolidação de 
contas do ano que estava em causa; 

O que se fazia na consolidação era o somatório do ativo e do passivo das duas 
entidades e eliminar as relações, mas, como existia, de facto, aquele valor que não estava 
explicado, entendeu a empresa de certificação manter aquela referência, até que fosse 
esclarecida. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que o valor se reportava ao ano de 1994 e a situação não alterava, em nada, 

globalmente, a situação do Município no seu conjunto. 
 
Deliberação n.º25/2017: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas 

Consolidadas do Grupo Público Municipal de Peniche, que abrange o Município de 
Peniche e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche, relativas ao 
ano de 2016, a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida na 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 
2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 

Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Seis (6) – dos eleitos do Partido Social Democrata. 
Votos a favor: Dezasseis (16) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (10) 

e do Partido Socialista (6). 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Grupo 

Público Municipal de Peniche do exercício de 2016 ficaram arquivados em pasta anexa 
aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de 
agosto. 

 
5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA 

O ANO DE 2017:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 19 de junho de 2017. 

 
Deliberação n.º 26/2017: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, aprovar a segunda alteração ao 
Mapa de Pessoal do Município de Peniche de 2017, aprovado pela Assembleia Municipal, 
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em 7 de dezembro de 2016, tendo a primeira alteração sido aprovada pelo mesmo órgão 
autárquico, em 27 de abril de 2017, no sentido de passar a contemplar mais dois postos 
de trabalho de técnico superior, com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para o Setor de Licenciamento da Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística, dois postos de trabalho para encarregado operacional, com relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, para o Setor de Higiene e Limpeza da 
Divisão de Energia e Ambiente, e um posto de trabalho para assistente operacional 
(motorista), com relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo, para o 
Setor de Higiene e Limpeza da Divisão de Energia e Ambiente. 

O original do documento aprovado ficou arquivado em pasta anexa ao livro de 
atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 
1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

CONSTITUIÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO P ARA A CRIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO MAR :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 1 – 50:40 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião extraordinária, realizada no dia 21 de junho de 2017. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 1 – 59:21 
Disse que julgava que seria um projeto importante para Peniche, com existia um 

parceiro que se conhecia muito bem, o Instituto Politécnico de Leiria, e um outro parceiro 
que era menos conhecido. Sendo uma sessão aberta, parecia-lhe interessante que o senhor 
Presidente da Câmara explicasse, um pouco melhor, o que era o BIOCANT. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 2 – 00:07 
Disse que o BIOCANT tinha um parque de ciências e de tecnologia, dos mais 

referenciados em termos nacionais, tendo sido valorizada, para a parceria, a perspetiva 
da internacionalização, que estava com um trabalho com uma boa consolidação. A 
diversificação das suas atividades, nomeadamente para a economia verde e para a 
economia azul, tinha surgido num momento interessante de união entre as vontades 
estratégicas das partes. 

Sugeriu que, caso a senhora Presidente da Assembleia Municipal considerasse 
interessante, o senhor Sérgio Leandro, que tinha acompanhado o processo no âmbito da 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, apresentasse o seu 
contributo, para alguma informação complementar. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o senhor Sérgio Leandro poderia fazer a sua intervenção na qualidade 

de membro da Assembleia Municipal. 
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Sérgio Leandro (CDU): 2 – 01:57 
Disse que: 
Aquele trabalho tinha vindo a ser desenvolvido em conjunto com diferentes 

entidades, e o que estava em questão, de alguma maneira, era o envolvimento do 
BIOCANT no projeto; 

O BIOCANT era o Parque de Ciência e Tecnologia mais conceituado em termos 
nacionais e o que tinha tido mais impacto, quer a nível nacional quer a nível internacional, 
na área da saúde; 

O BIOCANT estava localizado no concelho de Cantanhede e era fruto do trabalho 
do Município de Cantanhede e do acolhimento empresarial, nomeadamente na área das 
biotecnologias aplicadas à saúde, possuía três edifícios e tinha cerca de vinte empresas 
instaladas; 

O que poderia ser a mais-valia de integrar o BIOCANT, na sua perspetiva, era a 
experiência adquirida ao nível da gestão e da dinamização de projetos de base 
tecnológica e de inovação em termos nacionais, o que permitiria não só tirar partido dessa 
experiência, mas também tirar partido do trabalho em rede; 

O trabalho em rede era importante quando se queria ter algum conforto na 
viabilidade daquele tipo de projeto, pela experiência e pelos contactos que permitia, a 
nível nacional e internacional, porque não se podia olhar apenas para o território 
nacional, mas deveria haver uma perspetiva internacional no futuro daquele parque de 
ciência e tecnologia; 

Relativamente ao Instituto Politécnico de Leiria, achava que era sobejamente 
conhecido o seu trabalho, em termos locais, e que muito os orgulhava em termos de 
comunidade; 

Aquele era um projeto estruturante e estratégico, consequente do que tinha vindo 
a ser feito, e que permitiria o desenvolvimento de mais projetos no futuro. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que, tendo em conta o que tinha sido dito pelo senhor Sérgio Leandro, 

nomeadamente que o BIOCANT tinha nascido ligado à área da saúde e que se estava a 
abrir para outros campos, gostaria de perguntar se, no caso do parque de ciência e 
tecnologia de Peniche, a ideia era que se ficasse só pela tecnologia do mar ou havia a 
perspetiva de o abrir a outras áreas. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 05:04 
Disse que: 
O senhor Presidente da Câmara tinha dito, que não havia muito tempo, que não 

aceitava lições de nenhum Município, mas ainda bem que, às vezes, era apenas retórica, 
porque o caso de Cantanhede era, de facto, um bom exemplo para se tirar lições. Tinha 
sido um trabalho muito bem delineado, muito bem estruturado e muito bem concebido 
e executado pela Câmara Municipal de Cantanhede e pelos seus parceiros. Ainda bem 
que tinha havido este desafio e que havia esta oportunidade de criar bases para o que era, 
de facto, importante; 

Trabalhar em rede, como o senhor Sérgio Leandro tinha dito, era fundamental 
para se atingir sucessos. Tinha ouvido falar da ligação a Peniche, precisamente em 
Cantanhede, havia dois anos, no âmbito das funções que então exercia, pelo que só podia 
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dizer que era, de facto, um passo positivo, mas era pena que demorasse sempre tudo 
tanto tempo, porque o projeto já estava em andamento havia dois anos; 

A posição de voto dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, na 
votação efetuada na Câmara Municipal, tinha sido de abstenção, não por oposição ao 
projeto, o que tinha ficado bem claro na declaração de voto que entregaram, mas por 
motivos procedimentais. Com tanto tempo para se fazerem as coisas, tempo a mais, 
porque não deveria ser necessário tanto, era pena que não se tivesse conseguido 
apresentar todos os documentos que os próprios serviços municipais consideravam 
essenciais para que a proposta fosse viabilizada. Ou seja, numa coisa em que todos 
estavam de acordo, em que todos deveriam estar unidos, não conseguia perceber porque 
não tinha sido possível apresentar toda a documentação que os serviços tinham 
determinado como essencial para a aprovação da proposta; 

Quando tinha de elogiar o senhor Presidente da Câmara, elogiava, e elogiava-o 
pela capacidade que tinha tido em aceitar aquele desafio que lhe tinha sido lançado e que 
permitiria trabalhar em rede com uma entidade que era um sucesso. O BIOCANT era, de 
facto, um sucesso nacional em evolução e que tinha crescido a um ritmo alucinante, 
contudo, o que tinha havido e havia em Cantanhede, ao nível de organização, de método 
e de capacidade de execução, era o que achava que falta no processo que estava em 
apreciação, que nem para a constituição da associação o senhor Presidente da Câmara 
tinha conseguido apresentar toda a documentação que os serviços tinham considerado 
essenciais, o que achava lamentável; 

O senhor Presidente da Câmara não tinha sido capaz de elaborar os documentos 
que os serviços tinham achado essenciais, pelo que não se poderia aprovar por 
unanimidade uma coisa que seria absolutamente positiva para o concelho de Peniche. 
Não era uma coisa de somenos, uma vez que tinham sido os serviços do Município a 
dizerem que era essencial haver um determinado número de documentos. Gostaria de 
saber o motivo de esses documentos não terem aparecido; 

Com a nota de elogio teria que ficar o lamento, na medida em que, para as coisas 
terem sucesso, não bastaria fazer-se uma associação, mas tudo teria de estar encarreirado 
para correr bem, e essa capacidade de execução haveria de vir. Lamentava que não tenha 
sido a tónica que ficava do mandato do senhor Presidente da Câmara. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 2 – 09:03 
Disse que: 
O BIOCANT não era só de Cantanhede, estava localizado naquele concelho, mas 

tinha como parceiros a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro. O sucesso 
do BIOCANT, certamente, não era somente devido ao empenho do Município de 
Cantanhede, existiam outros parceiros, que tinham tido um trabalho muito importante, 
e pareceu-lhe que se estava a desvalorizar o empenho dos outros parceiros; 

A questão do parque de ciências e tecnologia não se resumia à aprovação dos 
estatutos, tinha havido todo um trabalho preparatório que tinha começado numa viagem 
à Noruega e, desde então, tinham vindo a trabalhar com diferentes entidades; 

O Instituto Politécnico de Leiria já tinha dado o seu contributo, submetendo à 
ANI - Agência Nacional de Inovação o mapeamento de infraestruturas científicas e 
tecnológicas. Provavelmente, iriam ter boas respostas relativamente a essa candidatura, 
o que podia alavancar o parque de ciência e tecnologia; 
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Uma coisa era criar condições, que tinham sido criadas, outra coisa era, em 
termos formais e definitivos, criar a associação que iria gerir todo o processo do parque 
de ciência e tecnologia. Havia um trabalho continuado que não se resumia a uma mera 
constituição dos estatutos de uma associação que iria ser gestora do parque, mas que 
também tinha por base a participação de diferentes entidades. Reduzir a discussão aos 
meros estatutos era uma visão redutora do que tinha sido o empenho de diferentes 
entidades; 

O mar fazia muitas pontes, o parque não era exclusivo do mar, mas o mar poderia 
dar hipóteses para todas as atividades. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 11:25 
Disse que: 
Se alguém estava a reduzir a discussão aos estatutos, não era ele, e, por isso, tinha 

começado por elogiar a inclusão na parceria, só depois, em relação aos estatutos, tinha 
criticado a incapacidade de apresentarem a documentação que os serviços do Município 
consideravam essencial; 

Também tinha dito que o sucesso do BIOCANT tinha a ver com as parcerias, não 
as tinha elencado, mas, obviamente, também tinha a ver com o empenho de uma câmara 
municipal para ter no seu concelho um grande projeto tecnológico, tendo ido à procura 
de parceiros além do seu território; 

O BIOCANT tinha sido um trabalho bem estruturado, ao longo de anos, e bem 
conseguido, e ainda bem que Peniche se lhe tinha juntado, apesar da distância de várias 
centenas de quilómetros, o que era a prova de que trabalhar em rede funcionava e que se 
deveria olhar para os bons exemplos e juntar-se-lhes; 

Não reduziu o assunto à questão estatutária e lamentava que o processo não 
tivesse sido bem tratado, ao não terem sido enviados todos os documentos que eram 
necessários, o que achava simples de se ter feito; 

De facto, o Partido Social Democrata apoiava totalmente a criação da associação 
e, sobretudo, a questão da implementação do parque tecnológico, que era uma coisa 
obviamente positiva, e que esperava que se viesse a concretizar, tão brevemente quanto 
possível. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 2 – 13:13 
Disse que se encontravam perante uma proposta da Câmara Municipal, para 

aprovação de uns estatutos, que todos já tinham percebido, pela documentação que lhes 
tinha sido entregue, que se tratava de um processo que iria voltar à Assembleia 
Municipal, porque seria discutido em dois momentos, apesar de poder ter sido todo 
discutido num único momento, uma vez que a lei determinava que tinha de ser 
demonstrada a viabilidade económica do projeto da associação, o que, com toda a certeza, 
iria ser referido no visto do Tribunal de Contas, porque era uma imposição legal. O 
processo tinha ido àquela sessão da Assembleia Municipal e teria de voltar, porque a 
aquisição das unidades de participação também teriam de ser aprovadas pela Assembleia 
Municipal, o que poderia ter sido feito de uma só vez. 

Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que, claramente, informasse a 
Assembleia Municipal dos motivos de ter sido feita a opção de trazer à Assembleia 
Municipal o processo, sabendo que havia elementos em falta e que teria de ser apreciado 
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num outro momento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 2- 15:31 
Disse que: 
Não tinha dúvida nenhuma de que tinha sido nesse sentido que tinha colocado a 

questão e ele próprio tinha tido o cuidado de descrever todos os passos que estavam no 
documento que tinha sido elaborado pelos serviços; 

Não tinham sido desafiados para nada, eles é que tinham desafiado e aproveitado 
um enquadramento favorável, onde estavam responsáveis da empresa Docapesca e do 
BIOCANT, porque a relação com o BIOCANT era uma relação que já existia 
anteriormente, por via daquilo que tinha sido o trabalho com o Instituto Politécnico de 
Leiria; 

O desafio partiu do princípio de existir uma área portuária com muitos terrenos 
por utilizar e de se sentir a necessidade das empresas em se instalarem. Portanto, tinha 
sido a partir de um conjunto de fatores que se tinha verificado se existia, ou não, 
condições para avançar com o projeto; 

Existia já trabalho feito e que vinha na sequência de uma outra coisa em que 
também se tinham envolvido muito, que era o Cetemares; 

O conceito de parque tecnológico era um conceito amplo de agregação de 
múltiplas atividades; 

Achava que o tempo tinha sido o tempo certo, porque tinha a cronologia de 
diversas reuniões e a elaboração do Centro 2020, onde tinha sido incluída a questão do 
mar como um dos eixos estratégicos de desenvolvimento da região Centro, portanto, 
aquele processo não era uma obra do acaso; 

Na viagem à Noruega, em 2015, tinha sido suscitada a ideia, e, logo na primeira 
reunião do Centro 2020, a senhora Ana Abrunhosa tinha dito para se fazer um trabalho 
de inclusão da pretensão na rede das infraestruturas tecnológicas e tinha sido 
apresentada a candidatura à Agência Nacional de Inovação; 

Não houve qualquer perda de tempo, tinham conquistado tempo, e o que 
interessava era que, do ponto de vista qualitativo, as coisas se concretizam. Não houve 
uma questão de mais ou menos oportunidade, de mais ou menos coincidência, tinha 
decorrido o tempo que as entidades tinham levado a manifestar-se sobre a componente 
estatutária, etc. Por isso, relativamente àquele processo, a história haveria de dizer que 
tinha sido feito na perfeição, com o tempo adequado entre o momento da concessão da 
ideia e a sua concretização; 

Não tinha nenhum problema em mencionar o trabalho de ligação com outros 
municípios, numa ótica de parceria, o que não fazia era comparar, de forma sistemática, 
resultados; 

Entrando na questão formal, a questão do Tribunal de Contas e as soluções que 
tinham sido apresentadas e que estavam também validadas pelos serviços, era no sentido 
de dar um primeiro passo relativamente ao assunto. Quando a Câmara Municipal votou 
o assunto, o Partido Social Democrata tinha-se abstido, de forma democrática. A 
presidência da Câmara Municipal, da Coligação Democrática Unitária, e os senhores 
Vereadores do Partido Socialista tinham entendido que este era o caminho e estavam a 
solicitar à Assembleia Municipal que desse continuidade a esse caminho; 

O Tribunal de Contas haveria de colocar algumas questões, mas, podia dizer que 
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o Município de Peniche, naquilo que tinha a ver com a relação com o Tribunal de Contas, 
tinha conseguido suprir todas as questões que lhe tinham sido colocadas; 

Naquele momento, não tinha ideia do quadro financeiro que se iria colocar, 
relativamente a questões de comparticipações, e qual seria a extensão do apoio financeiro, 
tinha uma ideia que lhes tinha sido transmitida, mas, obviamente, que haveria de ser em 
sede de concurso que a verba seria dimensionada e que daria a informação para trabalhar 
de forma mais aprofundada; 

Por isso, tentando responder à questão que a senhora Presidente da Assembleia 
Municipal, naquele momento, aquele era o trabalho que podiam apresentar, não teriam 
conseguido fazer tudo de uma só vez, davam um passo, até para que os outros parceiros 
e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional vissem a determinação 
política do Município de Peniche, no sentido de acolher aquele trabalho que tinha sido 
desenvolvido, iriam, depois, acompanhar as fases seguintes. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 25:50 
Disse que: 
A questão era, precisamente, o que artigo 32.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

determinava sobre a decisão quanto à constituição, e era apenas em relação a isso que se 
devia a abstenção, não era em relação ao caminho de futuro, porque, o caminho de futuro, 
como estava bem plasmado na declaração de voto, toda a gente achava que era aquele; 

A questão era, precisamente, aquele passo, porque o referido artigo dizia que a 
discussão e a deliberação deveriam ser antecedidas dos necessários estudos técnicos 
demonstrativos da viabilidade e sustentabilidade económico-financeira e da 
racionalidade económica da associação; 

O senhor Presidente da Câmara estava a dizer que ainda que não houvesse uma 
definição clara sobre aqueles que eram os custos finais, já exista alguma ideia, e, 
obviamente, ninguém partia para uma coisa daquele género sem existirem estudos, pelo 
que não tinha dúvidas de que alguém teria esses estudos; 

Não fazia sentido que a lei determinasse uma coisa e que o senhor Presidente da 
Câmara dissesse que conseguiria ultrapassar essas coisas com o Tribunal de Contas, 
porque até a Assembleia Municipal, para tomar uma decisão, teria de seguir a lei; 

A lei existia para ser cumprida e ele gostava que, também naquele aspeto, que 
era determinante e que todos estavam de acordo, porque era importante para o futuro de 
Peniche, a lei fosse cumprida; 

Depois teria de se determinar qual seria o montante, mas isso era diferente, 
porque iriam determinar o montante da participação como determinaram em relação a 
outras associações, mas não era isso que estava em causa, o que estava em causa era saber, 
antes da decisão, se a associação que iriam constituir tinha viabilidade económica, porque 
era o que a lei dizia, e, precisamente porque não tinham aquela informação, iriam 
abster-se; 

Lamentava que o grupo do Partido Social Democrata tivesse de se abster por não 
ter informação. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 2 – 27:58 
Disse que a opção de se separar em dois momentos a aprovação cabal e completa 

daquele projeto tinha, do seu ponto de vista, o risco de, quando se fosse apresentar o 
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projeto à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, se colocar a 
questão da maturidade do projeto, para usar palavras que já tinham usado outras vezes, 
porque, como já tinha acontecido noutros projetos, poderiam estar outra vez no tempo 
errado. Dizia outra vez porque já tinham tido a mesma questão, que depois tinha sido 
ultrapassada e, também naquele processo, poderia vir a ser ultrapassada, mas queria 
deixar a sua reserva em relação à opção de apresentar o processo à Assembleia Municipal 
em dois momentos. 

Sublinhou que considerava o projeto de grande importância, não só para o 
concelho Peniche, mas também para a região e para o país, e, pela forma como tinha sido 
gerido, corria-se o risco de terem de fazer outra vez as coisas a correr, e a correr muito, o 
que não era aconselhável num projeto que se queria de sucesso e de impacto. Acrescentou 
que via um risco no planeamento e na gestão do processo e queria deixar esse facto 
sublinhado, mas, obviamente, todos acreditavam no projeto, o que também era de 
sublinhar. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 2 – 30:35 
Disse que o projeto também deveria ser visto num quadro temporal, e o sinal 

forte que tinham tido por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro tinha ocorrido havia cerca de três semanas, um sinal que achava 
muito positivo. Não tinham ficado nem ficariam parados, como deveriam imaginar, 
porque se havia coisa que os mobilizava muito era a relação com os parceiros. 

Referiu que poderiam estar perante uma ideia que não tivesse sustentabilidade, 
do ponto de vista do seu enquadramento, por mais estudos económicos que pudessem, 
eventualmente, simular. Mas, o que estavam a fazer era um trabalho por fases, na 
sequência de uma decisão política, e, após a decisão da Assembleia Municipal, haveria 
logo um conjunto de aspetos que iriam ser trabalhados. Não iriam ficar parados, 
exatamente para poderem corresponder ao que a senhora Maria João Avelar tinha 
evocado como de risco, porque ultrapassariam e minimizariam os riscos. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 2 – 32:04 
Sublinhou que o que estava em falta, segundo uma informação da Área de Apoio 

Técnico ao Departamento Administrativo e Financeiro e do Gabinete Jurídico do 
Município, datada de 9 de fevereiro de 2017, era um parecer de viabilidade económica da 
associação, cujos estatutos estavam a votar. Acrescentou que, com certeza, não estavam 
parados na viabilidade do projeto, não tinha sido disso que falara, e achava que ninguém 
tinha falado disso, o que tinham falado era da demonstração da viabilidade económica 
da associação, o que era uma imposição legal e que seria solicitada pelo Tribunal de 
Contas. 

 
Vítor Mamede (PS): 2 – 33:26 
Disse que lhe parecia uma questão difícil de resolver, porque poderiam estar a 

fazer uma votação que, por não estar a cumprir a lei, seria nula. 
Sugeriu que se poderia pensar em fazer uma aprovação de princípio da 

associação e dos respetivos estatutos, responsabilizando-se a Câmara Municipal por, 
numa posterior sessão da Assembleia Municipal, apresentar os documentos em falta. 
Acrescentou que poderia ser uma forma de avançarem alguma coisa e esperavam que, a 
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seu tempo, a Câmara Municipal facultasse os documentos em falta. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 2 – 34:29 
Disse que, em termos formais, talvez não houvesse nenhuma nulidade na 

votação, mas obrigava, sem qualquer dúvida, a que o assunto voltasse à Assembleia 
Municipal. 

 
Rogério Cação (CDU): 2 – 34:54 
Disse que: 
Achava que ninguém levaria à Assembleia Municipal um processo ferido de 

ilegalidade. Não lhe parecia que quem tinha apreciado aquela proposta na Câmara 
Municipal e quem a tinha trazido à Assembleia Municipal não tivesse verificado que nela 
não havia nada de ilegalidade, pessoalmente também não via, via algum risco de uma 
necessidade de uma segunda discussão; 

Também deveria ser visto o que se ganhava por antecipar algumas coisas, 
porque, criando as bases da associação, se calhar, ganhava-se tempo, porque se criava 
uma identidade que seria favorável do ponto de vista da negociação; 

Sem colocar em causa que teria sido desejável vir tudo junto, também admitia 
que sim, mas, se calhar, havia vantagens em avançar, de imediato, com a associação e, 
certamente, tinha sido aquele o espírito que tinha movido, quer as forças que, na Câmara 
Municipal, tinham aprovado a constituição e, também, a força que não obstaculizou. Se 
tivesse sido para obstaculizar, teriam votado contra, mas não tinha sido o caso, apenas 
discordavam do processo, o que achava perfeitamente natural; 

O que a Assembleia Municipal estava a apreciar era um projeto que toda a gente 
achava que era importante e que era necessário para o território de Peniche, e que, enfim, 
estava ferido de algumas discordâncias processuais, por parte de alguns elementos; 

Já que tinham elogiado o BIOCANT, confessava que não conhecia muito de perto 
a instituição, mas pensava que o BIOCANT não estaria disponível para integrar uma 
associação que estivesse ferida do risco. Com tantos elogios que tinham sido feitos, 
deveria ser, de facto, uma estrutura muito consolidada, que não arriscaria entrar numa 
associação que, amanhã ou depois de amanhã, viesse a ser contestada, em sua opinião, 
que não era propriamente a de um especialista na matéria; 

Ainda que estivesse subjacente algum risco, nomeadamente com o pedido de 
visto ao Tribunal de Contas ou de outra instância qualquer, achava que, até para 
contrariarem a ideia de que se perdia demasiado tempo, se calhar, ganhava-se tempo 
avançando com a associação, que, como já haviam afirmado, fazia parte de um processo 
dinâmico, que poderia ser complementar, e que poderia, de algum modo, facilitar todo o 
processo de discussão que estava associado à análise da viabilidade da própria 
associação; 

Havia informação que ainda não era conhecida e, por isso, se calhar, tinha de ser 
discutida, mas havia sinais claros de que a oportunidade poderia surgir a qualquer 
momento. Uma coisa era estarem preparados para agarrar as oportunidades 
imediatamente após elas surgirem, outra coisa era não estarem preparados, portanto, 
julgava que, provavelmente, ganhariam tempo; 

O risco fazia parte da profissão, e, portanto, julgava que, naquele caso, o que 
estava em causa era potenciarem uma oportunidade de desenvolvimento. Obviamente, 
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que também era sensível aos argumentos que tinham sido apresentados pela senhora 
Presidente da Assembleia Municipal e pelo senhor Ademar Marques, mas, pessoalmente, 
achava que se deveria avançar com o processo, também pelos mesmos argumentos, ou 
seja, para ganhar tempo. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 38:56 
Disse que: 
Em relação ao que o senhor Presidente da Câmara tinha dito, que o sinal forte 

tinha vindo havia três semanas, tal como a senhora Presidente da Assembleia Municipal 
também tinha dito, o parecer dos serviços, que referia que para haver deliberação sobre 
a constituição de uma associação era necessário o estudo de viabilidade e de 
sustentabilidade económico-financeira, era de fevereiro, ou seja, tinha cinco meses. 
Portanto, não era a questão de ter sido nas últimas três semanas, porque havia cinco 
meses que sabiam que era preciso um estudo. O estudo tinha que estar elaborado quando 
fosse preciso deliberar e, portanto, não era a questão de se ganhar tempo, como o senhor 
Rogério Cação tinha dito, e de avançar; 

A lei é que previa a necessidade de as câmaras municipais e as assembleias 
municipais estarem informadas quando deliberassem; 

Não punha em causa que o estudo demonstrasse a viabilidade, mas, para a 
Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal poderem deliberar, era suposto que 
existisse aquele estudo, e não era para ganhar tempo, mas porque era um pressuposto 
legal existir um estudo; 

A questão não era de estarem a ganhar tempo ou não, era que deveriam ter 
pedido aos serviços, ou a outra entidade, que elaborasse o estudo de viabilidade 
económico-financeira para que, quando a constituição da associação fosse votada, 
soubessem se estavam, de facto, a cumprir com todos os requisitos que a lei determinava, 
e, naquele caso, não sabiam; 

Não poderia haver uma aprovação de princípio, como o senhor Vítor Mamede 
tinha sugerido. Uma aprovação era uma aprovação. Uma aprovação pressupunha que os 
votantes tinham conhecimento de um conjunto de matérias, nomeadamente as que a lei 
determina. Se houvesse dúvidas quanto a isso os serviços poderiam esclarecer, porque o 
tinham escrito no parecer; 

Lamentava que o processo não estivesse devidamente instruído, uma vez que 
tinha havido cinco meses para o fazer, e não três semanas como tinha sido dito; 

Sendo um assunto de facto importante para o concelho, sublinhava, de facto 
relevante para o futuro do concelho, gostava que as coisas ficassem feitas sem dúvidas 
quanto à legalidade, uma vez que lei previa a existência de um documento para a votação 
daquele assunto e esse documento não existia. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 2 – 41:53 
Disse que: 
Aquele processo era um caminho que estava a ser trilhado por três entidades, 

não era apenas o Município de Peniche, mas também o BIOCANT e o Instituto Politécnico 
de Leiria; 

As outras duas entidades tinham aprovado por se reverem nos estatutos que 
estavam propostos para a constituição da associação e a questão posterior da aquisição, 
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em termos do que era o capital social, haveria de ser um outro tema; 
Achava que, entretanto, deveria haver, claramente, entendimento entre as três 

entidades relativamente aos estatutos; 
Não estavam a falar de uma empresa municipal, estavam a falar de uma 

associação sem fins lucrativos, que não ficaria somente dependente da vontade do 
Município, mas seria a vontade tripartida daquelas entidades; 

Havia um caminho que estava a ser construído e não terminaria ali, certamente. 
 
Rogério Cação (CDU): 2 – 42:47 
Disse que: 
A sua questão era a mais simples de todas: ou era legal ou não era legal. Se era 

legal a constituição da associação, e partia desse princípio, uma vez que não tinha 
informação em contrário, se não estava ferida de ilegalidade, para si oferecia condições 
para ser votada naquele momento; 

Se havia conhecimento de qualquer ilegalidade que estivesse subjacente à 
apresentação da proposta, então que se assumisse a responsabilidade e, nesse caso, ele 
próprio não a votaria; 

Confessava que estava sensível à questão que o senhor Ademar Marques tinha 
colocado, não valia a pena estarem a discutir ou a aprovar uma proposta que, 
eventualmente, estivesse ilegal. Ele não conseguia ver essa ilegalidade. Tinham dito que 
estava na lei, e ele acreditava que estava, não estava a dizer o contrário, porque não 
conhecia a lei; 

Via um outro lado, mas, obviamente, que era um lado que não estivesse ferido 
de ilegalidades, era o lado da vantagem que tinham, respeitando o espírito de parceria e, 
sobretudo, o quadro da potenciação e do aproveitamento de oportunidades ao se avançar 
para a constituição da associação, até pelas condições de vinculação que decorriam dessa 
associação; 

Uma coisa era estarem a trabalhar num quadro de uma associação, ainda que 
essa associação estivesse num processo de autoconstrução, mas que estava formalizada, 
outra coisa era estarem a falar ainda num projeto de potenciais parcerias que poderiam 
acontecer no futuro, o que julgava substancialmente diferente. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 2 – 44:41 
Disse que: 
Na sua intervenção anterior, quando tinha pedido ao senhor Presidente da 

Câmara que fundamentasse a opção de trazer o assunto à Assembleia Municipal em dois 
momentos, era na certeza de que o assunto iria ter que voltar à Assembleia Municipal; 

Naquele momento, a Assembleia Municipal poderia deliberar aprovar os 
estatutos, mas, o certo e seguro, sem qualquer dúvida, era que a associação não se poderia 
formar sem ser demonstrada a sua viabilidade económica e financeira, como estava 
previsto na lei; 

A Câmara Municipal já tinha deliberado e a Assembleia Municipal poderia 
deliberar aprovar os estatutos, conforme tinham sido apresentados, mas o Tribunal de 
Contas iria solicitar a demonstração da viabilidade, porque era assim que determinava a 
lei; 

Mesmo que o Tribunal de Contas não solicitasse os documentos que estavam 
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expressos na documentação que a Câmara Municipal remeteu à Assembleia Municipal, 
onde os serviços do Município os identificavam, a Assembleia Municipal teria sempre de 
voltar a pronunciar-se sobre os estatutos e a constituição da associação, porque, só com a 
informação da viabilidade da associação é que ficaria plenamente esclarecido e 
plenamente votados os estatutos; 

Por isso é que tinha pedido ao senhor Presidente da Câmara que fizesse a 
justificação da opção de apresentar o assunto à Assembleia Municipal em dois momentos, 
quando havia a opção, que seria a mais vulgar, de apresentar o assunto de uma só vez à 
Assembleia Municipal; 

Tinha pedido aquela justificação no pressuposto de que, se vinha em dois 
momentos, era porque o senhor Presidente da Câmara tinha uma razão. Pensava que essa 
razão era o facto de quererem organizar os projetos para os apoios através dos fundos 
comunitários. Se iriam adiantar muito ou pouco não sabia; 

Preferia que, naquele momento, o processo já estivesse todo pronto, para não 
correrem o risco de estarem a trabalhar à pressa numa sessão da Assembleia Municipal, 
no futuro, que iria ter que existir e que iria ter que tratar daquele assunto; 

O risco de que tinha falado era o de terem muito pouco tempo para trabalhar os 
processos de candidatura e não terem aquele processo terminado. Seria um risco para o 
projeto, apenas tinha falado em risco neste sentido. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 48:35 
Disse que queria deixar claro que achava que não deveriam misturar a questão 

do capital social com a participação do Município no mesmo capital. A participação 
obrigaria a uma outra deliberação da Assembleia Municipal, mas não era a participação 
do Município que estava em causa naquele momento. Ou seja, o que estava em causa era 
a própria constituição da associação e a deliberação sobre os estatutos. Achava que 
deveria existir a constituição da associação, mas a Assembleia Municipal deveria ter 
conhecimento de tudo o que a lei determinava, e ele achava que a lei não estava a ser 
cumprida. A lei determinada que houvesse o estudo da viabilidade 
económico-financeira, aquando da aprovação pela Câmara Municipal e pela Assembleia 
Municipal, tendo o Partido Social Democrata se abstido na Câmara Municipal, por não 
terem aquele documento que a lei determinava que existisse. Era aquela a questão legal 
que estava em causa. 

Referiu que, se a Assembleia Municipal aprovasse os estatutos, estes não 
regressariam àquele órgão, ainda que o Tribunal de Contas pedisse o estudo, achava era 
que o assunto tinha de voltar à Câmara Municipal que teria de voltar a fazer tudo desde 
o início. A questão era que aqueles trâmites não deveriam ser necessários, porque naquele 
dia tinha saído uma notícia, muito bonita, a dizer que tinha sido formalizado o parque 
de ciência e tecnologia, mas aquela notícia deveria ter saído sem dúvidas de que o 
processo não voltaria atrás, porque era assim que as coisas deveriam ser feitas, era para 
isso que existiam leis. Não era por acaso que a lei determinava os procedimentos, e os 
serviços, em fevereiro, tinham informado quais eram procedimentos para aquele 
processo em concreto. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 2 50:33 
Disse que corroborava a opinião do senhor Ademar Marques, de que o processo 
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também teria de voltar à Câmara Municipal, apenas se tinha referido à Assembleia 
Municipal porque estavam na Assembleia Municipal, mas o processo tanto teria de ir 
duas vezes à Assembleia Municipal como à Câmara Municipal. Acrescentou que era a 
sua opinião pessoal. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 2 – 50:56 
Disse que o n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, referia que «a 

deliberação de constituição das empresas locais ou de aquisição de participações que confiram uma 
influência dominante, nos termos da presente lei, deve ser sempre precedida dos necessários estudos 
técnicos, nomeadamente do plano do projeto, na ótica do investimento, da exploração e do 
financiamento…» e que achava que uma associação sem fins lucrativos não era uma 
empresa local e que a Assembleia Municipal não estava a deliberar sobre a aquisição de 
participações que possam conferir uma posição dominante. 

 
Ademar Marques (PSD): 2 – 54:45 
Disse que não tinha sido ele a inventar o que era necessário, pelo que lhe parecia 

que se poderia pedir esclarecimentos aos serviços que, em fevereiro, tinham dito o que 
era necessário. Portanto, se havia um parecer técnico, de fevereiro, que dizia que aquilo 
era necessário era porque, obviamente, aquela associação não se enquadrava no que a lei 
determinava que era uma participação municipal em associações, e não por ser uma 
empresa municipal ou não, era por ter uma participação financeira do Município, 
obviamente que não estava em causa a questão da sua qualificação como empresa 
municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 2 – 52:28 
Disse que: 
Aquele assunto, quando tinha sido analisado, para perceberem a questão do 

espírito que presidiria à deliberação da Câmara Municipal, tinha sido com o objetivo de 
que houvesse uma aprovação da proposta pela Câmara Municipal e a sua submissão à 
fiscalização do Tribunal de Contas, no sentido de, por um lado, haver um 
posicionamento, e, por outro, a apreciação pelo Tribunal de Contas do conjunto das 
matérias que eram ali colocadas, uma das quais poderia vir a ser, ou não, a questão do 
estudo de viabilidade económica e financeira. Portanto, tinha sido naquela perspetiva 
que a Câmara Municipal tinha aprovado os estatutos e os tinha submetido à Assembleia 
Municipal; 

Em circunstância alguma haveria, em seu entender, qualquer perda de tempo, 
antes pelo contrário, era dado um sinal aos parceiros e, concretamente, também ao Centro 
2020, de que era aquele o caminho, que tinha vindo a ser trilhado, mas que ainda não se 
conheciam todos os aspetos associados, porque poderiam fazer um estudo de viabilidade 
económica e financeira, mas não ter referências relativamente às questões do auto 
financiamento, etc.; 

Pretendia que a Assembleia Municipal viabilizasse a proposta que Câmara 
Municipal, no sentido de desencadear aquele processo, sendo certo que, como era 
evidente, face às questões que viessem a ser colocadas, iriam fazê-lo da forma mais breve 
possível, não só no que pudesse ser a questão do estudo de viabilidade, mas também da 
perceção que viessem a ter do enquadramento económico e financeiro. 
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Ademar Marques (PSD): 2 – 55:00 
Disse que gostaria de ouvir os serviços sobre o que tinham escrito em fevereiro. 
 
Sérgio Leandro (CDU): 2 – 55:09 
Disse que volta à mesma questão, que não se tratava de uma empresa local, 

estavam a falar de uma associação sem fins lucrativos. Ele tinha ido ao portal autárquico 
ver qual era a definição de empresa local e, passava a citar: «são sociedades constituídas ou 
participadas nos termos da lei comercial nas quais os municípios e associações de municípios podem 
exercer direta ou indiretamente uma influência dominante em virtude da sua posição.». Portanto, 
achava que não era aquilo que estava em causa, estavam a falar de um projeto tripartido 
ou quadripartido e, na sua ótica, não sendo jurista, a questão do artigo 32.º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, se calhar, não era assim tão aplicável quanto isso. Deixava à 
consideração de todos que tivessem consciência do que defendiam, ou do que liam, e do 
que seria a interpretação correta da lei. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 2 – 56:30 
Disse ao senhor Sérgio Leandro que a informação que tinha sido distribuída aos 

membros da Assembleia Municipal tinha sido prestada pelos serviços e não estavam a 
fazer aquele tipo de análises. A informação dos serviços era clara e referia que os 
documentos estavam em falta. Se aquela era a opinião do senhor Sérgio Leandro, era uma 
opinião pessoal e não era a opinião dos serviços. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 2 – 56:51 
Disse que, sem prejuízo do que a senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro tivesse condições para informar, o documento que 
enquadrava as diversas fases tinha sido elaborado pelos respetivos serviços, ou seja, os 
serviços que tinham estado presentes na reunião da Câmara Municipal, onde tinha 
havido um debate e, inclusivamente, onde também havia uma jurista, no caso concreto a 
senhora Vereadora Sandra Matos, que tinha votado favoravelmente aquele 
procedimento. 

Referiu que a informação que tinha dizia que se poderiam desenvolver as 
seguintes fases: 1.ª Aprovação dos estatutos pela Assembleia Municipal; 2.ª 
Submissão/fiscalização do Tribunal de Contas; 3.ª Formalização da constituição da 
associação (obviamente em função também daquilo que viesse a ser colocado); 4.ª 
Deliberação pela assembleia-geral do valor e do número de unidades de participação de 
cada associado; 5.ª Realização do estudo de viabilidade económica da associação; 6.ª 
Deliberação da Assembleia Municipal de adquirir; 7.ª Fiscalização do Tribunal de Contas. 
Aquele documento não era da autoria do Presidente da Câmara Municipal, mas sim dos 
serviços do Município, sem prejuízo de, obviamente, a senhora Josselène Nunes, uma vez 
que tinha sido solicitado, poder prestar esclarecimentos. 

 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 2 – 58:43 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
Em relação à informação que tinha sido prestada pelos serviços, em fevereiro, o 
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Departamento Administrativo e Financeiro tinha sido chamado a analisar o processo em 
dois momentos. Um primeiro momento, em fevereiro, e o segundo momento, em maio, 
aquando da apresentação da proposta final dos estatutos e da constituição da associação; 

Era importante fazer aquela contextualização da informação, porque a mesma 
tinha sido emitida na sequência de uma proposta de estatutos que previam, desde logo, 
a participação financeira dos diversos membros fundadores da associação; 

A Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, tinha alterado o espírito de que apenas as 
participações estavam sujeitas ao visto do Tribunal de Contas, passando a enquadrar a 
própria constituição das associações, sendo que, quando, em maio, tinha sido pedido 
novamente aos serviços para fazerem uma análise dos estatutos, estes tinham verificado 
que tinha havido um recuo no caminho que tinha sido inicialmente previsto, tendo sido 
apresentada uma proposta de estatutos que já não continham qualquer indicação de 
participação financeira do Município, naquela primeira fase; 

Assim, caberia à assembleia-geral da associação definir as unidades de 
participação e, depois, a participação de cada um dos sócios fundadores, o que alterava, 
um pouco, o que tinha sido a posição inicial dos serviços, ou seja, em termos legais, e 
naquilo que era a interpretação da lei, entendiam que tudo deveria ser feito de uma só 
vez e em conjunto, porque se a associação não tivesse capital social não poderia produzir 
efeitos. A associação podia ser constituída e iria ter de ser constituída após o visto do 
Tribunal de Contas, mas não conseguiria produzir efeitos, porque não teria capital social 
e, em termos práticos, não poderia operar; 

Mantinha-se o entendimento dos serviços de que aquele processo deveria ter sido 
feito de uma só vez, até porque evitaria ser apresentado duas vezes à Assembleia 
Municipal e instruir dois processos para o Tribunal de Contas, ganhando-se tempo no 
desenvolvimento do processo; 

Em termos formais e em termos legais, aquilo que a preocupava, e aos serviços, 
era que não houvesse participação financeira do Município, porque a participação 
financeira poderia colocar em causa a nulidade e a responsabilidade financeira de quem 
tomasse essa decisão sem estar instruído o processo da participação do Município na 
associação; 

Quanto à participação, não havia dúvida, estava prevista no artigo 53.º, que 
remetia o artigo 32.º para o cumprimento da apresentação do estudo de viabilidade e 
desenvolvimento económico; 

De facto, o artigo 32.º não previa a constituição da associação, como já tinha sido 
dito pelo senhor Sérgio Leandro, o que dizia era para a constituição de empresas locais e 
para as participações locais; 

Não lhe parecia que houvesse qualquer ilegalidade, em termos práticos, o 
processo poderia era resultar em nada, porque iria ser sujeito ao visto do Tribunal de 
Contas, que poderia entender que os estatutos poderiam ser visados, mas não teriam 
efeitos práticos, porque a associação não iria poder operar sem que se definisse o resto;  

Aquela tinha sido a opção da Câmara Municipal, à qual tinham sido prestados 
aqueles esclarecimentos, e que tinha entendido, por bem, correr o risco de dar um 
primeiro passo, com os estatutos e a constituição da associação e, depois, em sede de 
assembleia-geral da própria associação desenvolver todos os estudos necessários para 
definir as unidades de participação e o que iria ser a participação das entidades 
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participantes, naquele caso do Município de Peniche, que era a que estava em causa. 
 
Vítor Mamede (PS): 3 – 04:11 
Disse que com a explicação da senhora Diretora de Departamento mais se 

fundamentava a sua sugestão de uma aprovação de princípio, porque a formalização da 
associação não se processaria sem o visto do Tribunal de Contas. Portanto, a Assembleia 
Municipal poderia aprovar os estatutos, no pressuposto de que, com o desenvolvimento 
do processo, haveria de ser pedido o visto do Tribunal de Contas e, aí sim, formalizar-se 
a constituição da associação. A Assembleia Municipal faria uma aprovação de princípio 
para que se desenvolvesse o processo, que incluiria o visto do Tribunal de Contas, com 
todos os procedimentos que estavam legalmente previstos. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 3 – 05:04 
Disse que era exatamente aquilo que estava colocado quando leu as diversas 

fases que se seguiriam no processo. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 3 – 05:11 
Disse que a explicação da senhora Diretora de Departamento corroborava a 

opinião de que o processo teria de ir duas vezes à Assembleia Municipal e duas vezes ao 
Tribunal de Contas. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 05:27 
Disse que, do que tinha percebido, estavam todos conscientes de que não 

estavam a aprovar nada para que fosse constituída a associação, mas estavam a aprovar 
apenas uma intenção para futuro. Portanto, se calhar, a notícia que iria sair sobre a 
constituição da associação era que, em princípio, teriam intenção de formar uma 
associação, porque, a partir do momento em que não havia as participações e que não 
havia a demonstração da viabilidade, não era constituída uma associação. Se eram todos 
convidados a fazer uma aprovação de princípio, sem terem a documentação necessária, 
então o voto do PSD teria isso em conta. 

 
Rogério Cação (CDU): 3 – 06:13 
Disse que: 
Percebia aquele discurso, de haver uma preocupação em fazer passar a ideia de 

que a Assembleia Municipal estava a aprovar coisa nenhuma, para a comunicação social, 
mas ele não costumava funcionar assim; 

O que a Assembleia Municipal estava a fazer era dizer à Câmara Municipal se 
concordava, ou não concordava, com aquela associação e estava a aprovar os estatutos, o 
resto seria mensagem para a rádio e para os jornais; 

Eram dúvidas e posições legítimas, com certeza que eram, mas o que a 
Assembleia Municipal estava a aprovar, se aprovasse, era uma coisa muito concreta: eram 
os estatutos de uma associação que queria vir a funcionar. Não era um princípio de 
qualquer coisa que poderia acontecer e que aconteceria no futuro, se por acaso chovesse 
ou fizesse sol, não era isso; 

Estava muito claro o que era proposto para votação, eram os estatutos de uma 
associação sobre a qual a Assembleia Municipal tinha que se pronunciar, a favor ou 
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contra; 
Já tinha sido esclarecido que o processo não estava ferido de ilegalidade, também 

já se tinham referido os riscos que se corriam e estavam todos conscientes deles; 
Via algumas vantagens, admitia que houvesse outras leituras diferentes da sua, 

que não viam vantagem nenhuma naquilo, mas ele via, via exatamente como um sinal 
positivo, como uma forma de mobilizar mais o próprio projeto, para responder a questões 
que, eventualmente, já poderiam ter sido resolvidas, admite, mas que eram importantes, 
como a questão da viabilidade, a questão da sustentabilidade e a questão do próprio 
projeto; 

Não concordava que se dissesse que a Assembleia Municipal estava a aprovar 
qualquer coisa que poderia ou não acontecer, porque não era isso que estava em causa. 
A Assembleia Municipal estava a votar um documento muito concreto e, ao votá-lo, 
estava, obviamente, a dar um sinal também muito concreto. 

 
Sérgio Leandro (CDU): 3 – 08:25 
Disse que aquele era um processo que não era apenas do Município de Peniche. 

Achava que fazia todo o sentido, pela importância estratégica que a associação teria, que 
o Município de Peniche a integrasse. Era um processo que integrava o Instituto 
Politécnico de Leiria e o BIOCANT e poderia integrar outros parceiros. O projeto não era 
única e exclusivamente do Município de Peniche. O Município de Peniche deveria 
integrar aquela associação, pela sua importância para o concelho e para a região. Não 
estavam a definir aquilo que fosse uma associação ou uma empresa local única e 
exclusiva do Município de Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 3 – 09:02 
Disse ao senhor Sérgio Leandro que estavam a tratar de questões do Município, 

sem qualquer dúvida. 
 
Ademar Marques (PSD): 3 – 09:11 
Disse que achava que tinha ficado claro que só não teria de ir o documento da 

viabilidade económica se não tivesse qual era participação e a posição dominante do 
Município, essa é que era a questão. Como não estava, porque estava incompleto, 
chegaria o momento em que se teria de fazer tudo outra vez, essa é que era a questão 
essencial, aquilo não serviria porque não estava lá tudo o que era preciso. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 3 – 09:46 
Colocou as seguintes questões: 
Não conseguia perceber porque é que o processo tinha de se desenrolar daquela 

maneira. O processo era um projeto integrado, como tinham dito o senhor Sérgio 
Leandro, o senhor Rogério Cação e o senhor Ademar Marques, perfeitamente de acordo. 
O projeto era importante para o Município de Peniche? Era, perfeitamente de acordo. O 
projeto era importante para a região? Era, estavam todos perfeitamente de acordo com 
isso. Estavam a aprovar os estatutos e depois teriam de aprovar o resto do processo. 
Porque é que não aprovavam tudo naquele dia? Porque é que desde fevereiro até àquela 
data a Câmara Municipal não tinha colocado todo o processo em andamento? 

Imaginando que os estatutos seriam aprovados, e com certeza que seriam 
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aprovados, mesmo com a abstenção do PSD, que não era contra o projeto, era até muito 
favorável ao projeto, apenas não era favorável ao modo como estava a ser gerido, porque 
o projeto era de fundamental importância, não colocassem dúvidas nisso, toda a gente o 
achava, mas, imaginando que aprovavam os estatutos e depois não aprovavam a 
participação, por não estarem de acordo com a ela, o que se seguiria? 

Se o projeto era tão importante para o Município, porque é que não apresentaram 
tudo à Assembleia Municipal? Era a questão que ainda não conseguira perceber. Já tinha 
percebido do senhor Sérgio Leandro, do senhor Rogério Cação e do senhor Ademar 
Marques que todos estavam de acordo com aquela importância, mas, se essa importância 
era tão grande, como estavam todos de acordo que era, porque é que o processo não tinha 
sido desenvolvido de uma forma a que fosse aprovado, no seu todo, naquela sessão da 
Assembleia Municipal? 

 
O senhor Humberto Ferreira (PS) saiu durante a apreciação deste ponto da ordem 

do dia, pelo que não participou na sua votação, nem na apreciação e votação dos pontos 
que se seguiram. 

 
Deliberação n.º 27/2017: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na aliena n) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 1 do artigo 53.º, por força da aplicação do n.º 3 do 
artigo 56.º, ambos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, por maioria, com quinze (15) votos 
a favor, dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (10), exceto do senhor Henrique 
Bertino, e dos eleitos do Partido Socialista (5), e sete (7) abstenções, dos eleitos do Partido 
Social Democrata (6) e do senhor Henrique Bertino (CDU), aprovar a constituição da 
associação sem fins lucrativos com a designação de SMARTOCEAN – Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar – Peniche e os 
respetivos estatutos, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquivou em pasta anexa 
ao livro de atas. (Doc. 6/2017) 

 
O senhor Ademar Marques, em nome do Partido Social Democrata, apresentou 

a seguinte declaração de voto: 
 
«Declaração de voto 
Os elementos do PSD abstêm-se na votação da constituição da associação sem fins 

lucrativos SMARTOCEAN – Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Parque de 
Ciência e Tecnologia do Mar – Peniche e dos respetivos estatutos, com os seguintes fundamentos: 

• os estatutos não têm todos os elementos necessários para a sua aprovação e sobretudo 
para que se constitua a associação, com a definição das quotas dos diferentes sócios; 

• desta forma, em breve terão de ser novamente votados pela Assembleia Municipal, pelo 
que esta votação não passa de um expediente para criar uma notícia em período eleitoral. 

Apesar disto, o PSD sublinha que esta associação e o que lhe está subjacente de parceria 
com o Biocant é um avanço positivo para Peniche, esperando que efetivamente se concretize e não 
permaneça apenas como uma promessa em ano de eleições.» 

 
Os senhores Henrique Bertino e André Amador e o Partido Socialista disseram 
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que também iriam entregar declarações de voto, mas não o fizeram até ao encerramento 
da presente ata. 

 
APRECIAÇÃO DAS PROPOS TAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS PARA 

REQUALIFICAÇÃO DO ES PAÇO DO PARQUE INFANTIL E DO SKATEPARK  DE 

PENICHE E DA SUA ENVO LVÊNCIA ,  PARA CRIAÇÃO DE CON DIÇÕES NAS PRAIAS 

PARA A PRÁTICA DE SURF E DE TURISMO DE PRAIA EM GERAL ,  PARA EXECUÇÃO 

DE PINTURAS E OU DECORAÇÕES MURAIS PARA PROMOÇÃO DO PATRIMÓN IO DE 

PENICHE E DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS E PARA UTILIZAÇÃO D OS EDIFÍCIOS 

DAS ESCOLAS QUE FECH ARAM OU IRÃO FECHAR NA SEQUÊNCIA DA CONSTRUÇÃO 

DA NOVA ESCOLA EM ATOUGUIA DA BALEIA :  
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos sete a dez da 

ordem do dia em conjunto, procedendo, posteriormente, à sua votação individualmente, 
tendo usado da palavra os senhores: 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 3 – 13:10 
Disse que na ordem do dia existiam três propostas que tinham sido aprovadas 

pela Assembleia Municipal de Jovens e uma outra que, apesar de não ter sido aprovada 
na Assembleia Municipal de Jovens, tinha sido apresentada à referida assembleia pelo 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. Achava que a Assembleia Municipal de 
Peniche deveria apreciar também aquela proposta e, por isso, a tinha incluído na ordem 
do dia. 

Sugeriu que a Assembleia Municipal votasse as propostas da Assembleia 
Municipal de Jovens como recomendações à Câmara Municipal. 

Informou que a Assembleia Municipal iria passar ao ponto sete da ordem do dia, 
ou seja, à apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens para 
requalificação do espaço do parque infantil e do skatepark de Peniche e da sua 
envolvência. Pediu ao senhor Américo Gonçalves que fizesse a apresentação da proposta.  

 
Rogério Cação (CDU): 
Sugeriu que se juntassem os quatro pontos para apreciação em conjunto, uma 

vez que não iriam deliberar sobre uma execução, mas iriam deliberar uma recomendação 
à Câmara Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que pensava que seria uma melhor discussão, feita daquela forma, e que 

até havia sugerido que cada um dos membros da Assembleia Municipal que tinha estado 
presente na Assembleia Municipal de Jovens fizesse a apresentação de uma proposta. 

Sugeriu que a apresentação do ponto sete fosse feita pelo senhor Américo 
Gonçalves, o senhor Rogério Cação faria a do ponto oito, o senhor Henrique Bertino faria 
a do ponto nove e senhora Célia Martins faria a do ponto dez. 

 
Américo Gonçalves (PS): 3 – 16:27 
Relativamente ao ponto sete da ordem do dia, disse que os alunos tinham 

proposto a requalificação do espaço do parque infantil e do skatepark de Peniche e da sua 
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envolvência e que o senhor Presidente da Câmara Municipal tinha prestado uma 
informação sobre a situação, na qual tinha referido que estaria previsto, até ao final 
daquele mandato, a requalificação do espaço, nomeadamente, no que respeitava ao 
skatepark. Na mesma ocasião, o senhor Vice-Presidente da Câmara também se tinha 
referido à situação. 

 
Rogério Cação (CDU): 3 – 17:22 
Relativamente ao ponto oito da ordem do dia, disse que a proposta que lhe cabia 

apresentar tinha sido muito bem explicada, como todas as outras, frisando que a 
Assembleia Municipal de Jovens tinha sido bastante participada. Tinha sido uma ideia 
bem-sucedida e que valia a pena que tivesse continuidade. A proposta apresentada pela 
Escola D. Luís de Ataíde versava o tema da criação de condições nas praias para a prática 
do surf e do turismo de praia em geral, nomeadamente no que dizia respeito aos apoios 
de praia. Tinha algumas ações concretas, nomeadamente a construção de balneários para 
surfistas, porque entendiam que não era nem digno nem atrativo que os surfistas não 
tivessem um espaço onde pudessem mudar de equipamento, fazer uma necessidade, 
tomar um duche, etc., principalmente nas praias do Baleal, dos Supertubos e da Gamboa, 
que eram as praias mais procuradas para a prática do surf. Propunham, também, a 
promoção da limpeza das praias, ao longo de todo o ano, uma vez que a prática do surf 
tinha um ciclo anual e a instalação de alguns recursos nas principais localizações das 
praias, designadamente para recolha de lixo, papeleiras e caixotes, era sazonal. No 
essencial, era uma proposta que visava criar condições de melhoria para a utilização das 
praias, nomeadamente, por parte dos praticantes de desportos náuticos, principalmente 
o surf, que era praticado todo o ano e com poucas condições. Segundo a Escola D. Luís 
de Ataíde, a proposta servia para que as praias tivessem uma utilização conforme as 
necessidades e conforme a dignidade que merecem. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 3 – 19:32 
Relativamente ao ponto nove da ordem do dia, disse que também tinha tido o 

grato prazer de ter estado presente na Assembleia Municipal de Jovens e que concordava 
com o que o senhor Rogério Cação tinha dito. Achava que eram experiências para renovar 
no futuro. A proposta apresentada pela Escola Secundária de Peniche, com uma brilhante 
intervenção da jovem Mariana Cristo, vinha ao encontro das opiniões de muitos 
munícipes, particularmente dos jovens, dos artistas e dos criativos, e tinha a ver com o 
que era feito em outros concelhos, que tentavam aproveitar zonas e edifícios degradados 
para executarem pinturas e decorações murais. Infelizmente, no concelho de Peniche, 
existiam muitas zonas e edifícios naquelas condições. Queria referir, particularmente, a 
ênfase e a força que a jovem Mariana Cristo tinha colocado ao sugerir que se poderia 
aproveitar a ideia para representar a revolução dos cravos, de 25 de abril de 1974, o que, 
na sua opinião, era muito interessante. Gostaria que a execução daquela proposta 
pudesse ser um motivo de atração e de referência, como eram, para quem visitava a 
cidade Peniche, turistas nacionais e internacionais, os murais que, em bom momento e 
com a contribuição do Município, a Freguesia da Ajuda tinha decidido promover. 
Considerava que era uma ideia muito interessante, que era criativa e que importava 
agarrar para os próximos anos. 
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Célia Martins (PSD): 3 – 21:58 
Relativamente ao ponto dez da ordem do dia, disse que a proposta do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, que tinha sido apresentada pela jovem 
Mariana Ferreira, dizia respeito à utilização dos edifícios das escolas do primeiro ciclo do 
ensino básico que tinham encerrado, ou que iriam encerrar na sequência da construção 
do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Os objetivos da proposta eram, essencialmente, 
dinamizar as localidades, promover o convívio e ocupar os tempos livres da comunidade, 
nomeadamente dos reformados, e o aproveitamento daqueles equipamentos. A proposta 
propunha, também, a reutilização dos materiais didáticos existentes nos edifícios, os 
quais poderiam ser reaproveitados para usufruto do público em geral e dos munícipes, e 
mostrava alguma preocupação com os casos concretos dos Casais Brancos, Casais de 
Mestre Mendo, Coimbrã, Bôlhos e Casal da Vala. Basicamente, era tentar dar mais vida 
aqueles locais que tinham ficado desprovidos das suas funções originais. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 3 – 23:41 
Disse que também tinha estado presente na Assembleia Municipal Jovem e que 

as propostas que tinham sido aprovadas faziam sentido. No conjunto das propostas 
apresentadas existia também um conjunto de preocupações, que também tinham estado 
presentes no exercício da Câmara Municipal naquele mandato, algumas já com 
concretizações. Queria felicitar a Assembleia Municipal de Peniche e a senhora Presidente 
da Mesa por ter concretizado aquela realização, que tinha estado presente noutras 
dimensões do envolvimento dos jovens, nomeadamente nas comemorações do 25 de abril 
de 1974, deixando, assim, uma nota de referência positiva ao que a Assembleia Municipal 
tinha desenvolvido. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 3 – 25:12 
Agradeceu a colaboração da Câmara Municipal na realização da Assembleia 

Municipal de Jovens, uma vez que tinha estado sempre presente, desde a primeira hora, 
naquela iniciativa, de várias formas, com o empenhamento pessoal do senhor Presidente 
da Câmara na emissão dos diplomas. 

 
Ademar Marques (PSD): 3 – 25:38 
Disse que: 
Seguindo a sugestão do senhor Rogério Cação, faria uma apreciação global das 

propostas, tal como, também, tinha tido ocasião de fazer na Assembleia Municipal dos 
Jovens. Frisava que tinha sido um momento marcante, depois das duas idas às escolas, 
no âmbito do “Dar Voz aos Jovens”. Julgava que tinha sido um momento marcante e que 
todos tinham apreciado muito ter visto a motivação, a participação e o entusiamo 
daqueles jovens, até o pequeno despique que se tinha gerado tinha tido a sua graça; 

Tinha ficado satisfeito porque todas as propostas que tinham sido apresentadas 
pelas diferentes escolas tinham tido também, no passado, propostas semelhantes, alguma 
com inscrição nas Grandes Opções do Plano (GOP), outras com propostas concretas 
apresentadas pelos senhores vereadores do PSD à Câmara Municipal e aprovadas por 
aquele órgão municipal; 

A questão do skatepark, por exemplo, tinha sido uma das medidas que o PSD 
tinha inscrito nas GOP, na negociação do orçamento para 2016, a questão da arte urbana 
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tinha sido objeto de uma proposta, em abril de 2015, para a elaboração de um concurso 
do concelho, proposta que foi aprovada pela Câmara Municipal, em maio de 2015. 

Também gostaria de frisar, tal como fez na Assembleia Municipal de Jovens, que 
em Atouguia da Baleia, em articulação com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
a Associação Osso tinha executado um mural de arte urbana à entrada da vila. 
Aproveitava para informar que, no sábado seguinte, a Associação Osso teria um evento 
no jardim junto à igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia; 

Em relação às escolas, aquela era uma preocupação que julga ser comum, no 
sentido que o futuro, que já era uma realidade em algumas das escolas, tinha de ser 
acautelado para todas. Ainda bem que, naquele fim-de-semana, se tinha definido o futuro 
da escola primária de Atouguia da Baleia, com a sua futura utilização pela associação 
Espaço Sénior São Leonardo. Tinha ficado satisfeito de ver que aquele seria o futuro, que 
tinha defendido como o melhor, desde há muito tempo, para aquela escola, e tinha-o feito 
ainda antes da constituição da associação, numa reunião em que tinha estado como 
representante da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, quer com a 
associação, quer com a senhora Vereadora Clara Abrantes. Portanto, tinha ficado 
satisfeito por ver que aquela ideia tinha tido bom acolhimento junto da associação; 

Em relação às estruturas de praia, era uma coisa que tinha sido também, 
obviamente, uma preocupação constante do Partido Social Democrata, quer na 
Assembleia Municipal quer na Câmara Municipal; 

Verificar que os jovens conseguiam perceber quais eram os problemas do 
concelho e que conseguiam apresentar soluções era, de facto, o que mais deveria animar 
os membros da Assembleia Municipal, porque era verificar que existia um futuro e que 
um dia poderiam ir embora. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 3 – 29:16 
Disse que: 
Em relação ao ponto oito, em que os jovens propunham condições nas praias para 

a prática do surf e turismo de praia, apesar de concordar com a proposta, tinha dúvidas, 
relativamente à definição do que realmente pretendiam, se surfistas, se banhistas. 
Deveria haver alguma pressão, por parte da Câmara Municipal, para com a Autoridade 
Marítima, no sentido da colocação de banheiros, nomeadamente na praia do Baleal que 
se encontrava virada para os cafés. Considerava que se deveria separar, especialmente na 
época de verão, a prática do surf da prática de banho. A Freguesia de Ferrel estava muito 
desenvolvida graças ao surf. Sobre as escolas, Ferrel quase que poderia ser o exemplo. 
Com a colaboração da Câmara Municipal, nas únicas duas salas que estavam 
desocupadas, uma já tinha uma biblioteca e a outra funciona como ATL. No seu ponto 
de vista, entendia que qualquer escola que ficasse vaga teria sempre de passar pela Junta 
de Freguesia que, em combinação com a Câmara Municipal, verificaria qual o destino 
que se deveria dar à escola 

 
Célia Martins (PSD): 3 – 32:20 
Disse que: 
Queria felicitar, mais uma vez, a Mesa da Assembleia Municipal, especialmente 

a senhora Presidente da Assembleia Municipal, que tinha sido a mentora daquela 
iniciativa, pela sua dedicação naquela causa dirigida aos jovens da terra. Agradecia a 
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colaboração e o contributo dado pelos professores, pelos alunos, pela Câmara Municipal 
e pelos membros da Assembleia Municipal, que se tinham disponibilizado para 
participar naquelas sessões; 

A sua intervenção seria, também, sobre as escolas e sobre a proposta apresentada 
pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. Quando fez a apresentação, não 
tinha querido dar a sua opinião, no entanto, queria saudar, em primeiro lugar, a decisão 
da Mesa da Assembleia Municipal de incluir aquela proposta na ordem do dia, sem 
prejuízo do resultado da votação feita na Assembleia Municipal de Jovens, que 
considerava injusta, na medida em que tinha sido induzida a ter aquele resultado; 

De facto, o encerramento de várias escolas do primeiro ciclo do concelho era uma 
realidade com que se defrontavam, o que tinha mais notoriedade na freguesia de 
Atouguia da Baleia. Também era verdade que, segundo uma intervenção do senhor 
Presidente da Câmara, ou do senhor Vice-Presidente, não se recordava muito bem, todos 
os edifícios que tinham encerrado e que pertenciam ao domínio privado do Município 
tinham sido cedidos a associações ou grupos, ou seja, estavam a ser utilizados; 

A leitura que fazia da proposta, que se orientava um pouco para o que eram as 
preocupações dos jovens, era de que aquela, a seu ver, decorria, sobretudo, de uma 
perceção que tinha sido trazida por aqueles alunos, muitos deles residentes nas aldeias 
em que as escolas já tinham encerrado ou que estavam em vias de encerrar, sem prejuízo 
de existir, com certeza, casos e utilizações exemplares, mas noutros tinha algumas 
dúvidas, ou seja, estava subjacente uma questão importante, relativamente à gestão do 
património Municipal, e isso não se limitava apenas à questão dos edifícios escolares; 

Entendia que, naquele caso em particular, existia um potencial enorme e os 
edifícios poderiam desempenhar um papel muito importante. Diria até que, em alguns 
lugares, que eram completamente desprovidos de equipamentos públicos, onde não 
existia um parque infantil ou um centro de convívio, eram espaços decisivos, ou seja, 
aquela questão não podia ser subvalorizada; 

A Câmara Municipal, no mandato em curso ou no seguinte, tinha a 
responsabilidade de dar condições, incentivando as associações e outras entidades ou 
outros grupos, ou até privados que tivessem interesse em ocupar aqueles edifícios, para 
se encontrarem soluções alternativas e inovadoras, mas, sobretudo, adaptadas a cada 
lugar, com o contributo da respetiva junta de freguesia, por ser o órgão autárquico que 
trabalhava mais de perto com as populações, como tinha dito o senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Ferrel. 

 
Américo Gonçalves (PS): 3 – 35:52 
Disse que iria ser breve, porque a senhora Célia Martins já tinha dito quase tudo. 

Tinha sido muito bem colocada na ordem do dia a proposta do Agrupamento de Escolas 
de Atouguia da Baleia. Achava que a proposta tinha sido chumbada porque os alunos 
não se tinham sabido explicar. Partia do princípio de que o senhor Presidente da Junta 
de Freguesia tinha concordado com a cedência do edifício escolar de Atouguia da Baleia 
à associação Espaço Sénior de Atouguia da Baleia. Ele concordava com a cedência. Tinha 
achado a atividade interessantíssima e era engraçado verificar que a proposta que tinha 
reprovado era a que tinha mais ligação com as associações, entidades a quem a Câmara 
Municipal foi entregando espaços para uso das populações, o que achava extremamente 
positivo. 
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Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Era a favor da inclusão da proposta do agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, e que, se na Assembleia Municipal havia muitas decisões injustas, na Assembleia  
Municipal de Jovens também tinha de existir, fazia parte. Uma vez que estavam a crescer 
para o debate democrático, fazia parte do jogo, embora também achasse que tinha sido 
uma decisão profundamente injusta. Era a sua leitura, a leitura de quem tinha chumbado, 
provavelmente, não seria assim; 

Achava que fazia todo o sentido, porque também achava que o grande problema 
tinha sido não terem sabido explicar-se, contrariamente a outros que lá tinham estado, 
como por exemplo a jovem Matilde Pequiche, uma praticante de surf, muito entusiasta, 
a falar de uma coisa que conhecia bem, que era o surf e as praias; 

Partilhava da preocupação, que inclusivamente já tinha apresentado à 
Assembleia Municipal, por diversas vezes, relativamente à questão do ordenamento da 
utilização das praias para a prática de surf, porque, como cada vez mais as escolas 
floresciam como cogumelos, teria de haver um esforço, muito urgente, de 
regulamentação da utilização, sob o risco de haver uma colonização de espaços que 
deixava de fora aqueles que iam para a praia e queriam ter um bocadinho de privacidade 
e segurança, porque estava tudo ocupado pelos que estavam a aprender e pelos que já 
tinham aprendido, não deixando espaço para a toalha do individuo que só ia molhar os 
calções de banho; 

Estas propostas, como o senhor Ademar Marques já tinha referido, fizeram parte 
de propostas do grupo do PSD e de abordagens que já tinham sido feitas pela própria 
Câmara Municipal. A vantagem que tinham era que representam o sentir de uma outra 
geração. Pensava que era importante levar aquela frescura e aquele arejamento à 
Assembleia Municipal, que, de alguma maneira, confirmavam algumas preocupações 
que todos tinham, mas que traziam um outro olhar; 

As propostas, todas elas, faziam muito sentido, mas, daquela vez vinham do lado 
de baixo, vinham do lado do utilizador, o que era realmente importante. Naturalmente, 
Peniche era uma terra onde o surf, obviamente, tinha um significado para os jovens, que 
toda a gente reconhecia. Tinha aparecido, igualmente, a questão do skatepark, porque 
estava também associada a práticas juvenis e a uma utilização pela juventude; 

Os grafítis, que se inscreviam numa onda de modernidade jovem, não sendo uma 
coisa jovem, porque o grafíti já existia havia muito tempo, bastava lembrar os tempos 
logo a seguir ao 25 de abril de 1974, com os murais imensos que se faziam, e que, de 
alguma maneira, não sendo grafítis no sentido que se dava ao termo, eram espetaculares 
do ponto de vista do que era a mensagem permanente que se colocava às pessoas; 

A questão das escolas, concordando com a senhora Célia Martins, era uma 
preocupação legítima e deixava um alerta, para que, cada vez que vagasse uma estrutura 
daquele tipo, não se optasse pelo mais imediato, ou pelo mais óbvio, e se tentasse 
potenciar aqueles espaços para as missões em que fizessem mais falta; 

Saudava e subscrevia o que tinha sido feito em Atouguia da Baleia, relativamente 
à associação Espaço Sénior, e que a sede da coletividade x pudesse ser um espaço, por 
exemplo, intergeracional ou um espaço de mobilização infantil, e, por isso, fazia sentido 
que se ouvisse a junta de freguesia e que fossem até ouvidas outras entidades, se as 
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houvesse na terra, nomeadamente no movimento associativo, para se dar o melhor uso 
que fosse possível àqueles espaços públicos. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que, em relação ao protocolo que tinha sido assinado com a Espaço Sénior 

São Leonardo - Associação Social de Atouguia da Baleia, no domingo anterior, em 
Atouguia da Baleia, e para descansar o senhor Américo Gonçalves, a Câmara Municipal 
tinha solicitado o parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, relativamente à 
entrega da escola à associação, parecer que só poderia ter sido favorável, porque 
consideravam que tinha sido muito bem entregue. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Apenas queria fazer uma apreciação muito geral das propostas que tinham sido 

apresentadas e sublinhar a importância de terem sido transmitidas por uma geração 
diferente, sinais de grande importância, aos quais se deveria estar atento; 

Tinha sido gratificante terem aparecido para discussão propostas tão 
estruturadas e ter verificado que a própria discussão tivesse sido uma discussão muito 
aberta, o que considerava uma mais-valia para o debate; 

Algumas das propostas apresentadas até já estavam em execução, porém, não 
deixavam de ter um cunho diferente, o que também os deveria fazer refletir, por existirem 
perceções diferentes daquilo que eram, normalmente, os diálogos e as discussões dos 
membros da Assembleia Municipal. Os jovens insistiram numa outra maneira, diferente, 
mais aprofundada, de se fazer as coisas, o que considerava ser uma grande lição; 

Eram propostas que se poderiam votar e, por isso, tinham ficado todos muito 
satisfeitos por terem podido trazê-las à Assembleia Municipal. Também lhe parecia que 
eram recomendações que podiam ser feitas à Câmara Municipal, sem qualquer favor, 
porque todas elas eram muito bem enquadradas naquilo que tinham sido as discussões, 
também em muitas daquelas áreas, que se tinham feito na Assembleia Municipal; 

A proposta de metodologia era que se passasse à votação de cada uma das 
propostas apresentadas, individualmente, para que ficasse devidamente registada em ata 
a discussão e a votação de cada um destes pontos. 

 
7) VOTAÇÃO DA PROPOSTA D A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS PARA 

REQUALIFICAÇÃO DO ES PAÇO DO PARQUE INFANTIL E DO SKATEPARK  DE 

PENICHE E DA SUA ENVO LVÊNCIA :  
 
Deliberação n.º 28/2017: Submetida a proposta da Assembleia Municipal de 

Jovens a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, 
por unanimidade, com vinte e dois (22) votos a favor, recomendar à Câmara Municipal 
que requalifique o espaço do parque infantil e do skatepark de Peniche e da sua 
envolvência, nomeadamente com a ampliação do espaço útil do parque infantil e a 
modernização dos equipamentos, de modo a permitir a sua utilização por um maior 
número de crianças; a modernização do skatepark, criando novas estruturas mais 
adaptadas não só à prática de skate, mas que também possibilitem a utilização deste 
espaço para o treino de modalidades como surf, windsurf e outros; e a construção de skate 
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street, bowl (piscinas esvaziadas) e half-pipe (vertical). 
 

8) VOTAÇÃO DA PROPOSTA D A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS PARA 

CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES  NAS PRAIAS PARA A PRÁTICA DE SURF E DE TURISMO 

DE PRAIA EM GERAL :  
 
Deliberação n.º 29/2017: Submetida a proposta da Assembleia Municipal de 

Jovens a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, 
por unanimidade, com vinte e dois (22) votos a favor, recomendar à Câmara Municipal 
que crie condições nas praias para a prática de surf e de turismo de praia em geral, 
nomeadamente com a construção de balneários destinados aos surfistas, nas praias do 
Baleal, Médão/Supertubos e Peniche de Cima/Gamboa; a limpeza das principais praias 
durante todo o ano; e a distribuição de papeleiras/caixotes de recolha de lixo durante 
todo o ano nas principais localizações. 

 
9) VOTAÇÃO DA PROPOSTA D A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS PARA 

EXECUÇÃO DE PINTURAS  E OU DECORAÇÕES MURAIS PARA PROMOÇÃO DO  

PATRIMÓNIO DE PENICHE E DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS :  
 
Deliberação n.º 30/2017: Submetida a proposta da Assembleia Municipal de 

Jovens a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, 
por unanimidade, com vinte e dois (22) votos a favor, recomendar à Câmara Municipal a 
execução de pinturas e ou decorações murais para promoção do património de Peniche 
e da Revolução dos Cravos. 

 
10) VOTAÇÃO DA PROPOSTA A PRESENTADA PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE ATOUGUIA DA BALEIA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS PARA 

UTILIZAÇÃO DOS EDIFÍ CIOS DAS ESCOLAS QUE FECHARAM OU IRÃO FE CHAR NA 

SEQUÊNCIA DA CONSTRU ÇÃO DA NOVA ESCOLA EM ATOUGUIA DA BALEIA :  
 
Deliberação n.º 31/2017: Submetida a proposta apresentada pelo Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia à Assembleia Municipal de Jovens a votação nominal, 
de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, com 
vinte e dois (22) votos a favor, recomendar à Câmara Municipal a reutilização dos 
edifícios das escolas que fecharam ou irão fechar, na sequência da construção do Centro 
Escolar de Atouguia da Baleia, transformando-os em espaços dinâmicos. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que era uma felicidade ver todas as propostas aprovadas por unanimidade.  
Informou que a Mesa da Assembleia Municipal iria apresentar as propostas 

aprovadas à Câmara Municipal, como recomendações, fazendo-as acompanhar da ata da 
Assembleia Municipal de Jovens, que as explicitava um pouco melhor, e das próprias 
propostas que tinham sido apresentadas pelas escolas. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
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Deliberação n.º 32/2017: 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 zero horas e trinta e sete minutos do dia cinco de julho, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última 
reunião da sessão ordinária do mês de junho de dois mil e dezassete, 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. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 

(assinado no original) 
_____________________________________ 


