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Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se, pelas dezanove horas, no 
Auditório Bocage, da Junta de Freguesia de São Sebastião, uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Setúbal, presidida por Manuel Joaquim Pisco Lopes, Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal, e secretariada por Eusébio Manuel Candeias, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal, e pela Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Yolande Paule Juliette Cloetens.  
 
 
I – VERIFICAÇÃO DE PRESENÇAS E QUÓRUM 
 
a) Chamada 
  
A Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal fez a chamada, verificando-se a presença dos 
seguintes membros, por bancadas:  
 
Coligação Democrática Unitária – Manuel Joaquim Pisco Lopes, João Afonso Almeida da Silva Luz, Yolande 
Paule Juliette Cloetens, Afonso Augusto da Silva Luz, Jerónimo Manuel Fragoso Lopes, Vanessa Alexandra 
Vilela da Silva, Eusébio Manuel Candeias, Luís Manuel Barreto Leitão, Ana Rita Curto de Mesquita 
Drouillet, Simão Monteiro Calixto, Diamantino António Caldeira Estanislau e Joana Margarida Banito 
Tomé. 
 
Partido Socialista – Paulo Alexandre da Cruz Lopes, Maria João Teigas Santos Palma, Eunice Maria Cândido 
Pratas, Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes, António Hugo Lindo dos Santos Caracol, Rafaela Isabel 
Graça Nunes, Manuel Jorge Silva Esteves e Marco Rúben dos Santos Martins Catarino da Costa. 
 
Partido Social Democrata – Rui Miguel da Costa Lamim Vieira, Maria Paula Soeiro Cândido, Isabel Maria 
Conde da Silva Ramalho e Alexandre Miguel Cardoso Teles. 
 
CHEGA – Luís Miguel Leitão Maurício. 
 
Bloco de Esquerda – Vitor Manuel Freitas Rosa. 
 
Pessoas-Animais-Natureza – Mariana Vieira Crespo. 
 
Iniciativa Liberal – Flávio Miguel Matos Lança. 
 
Presidentes de Junta – Rui Manuel do Rosário Canas (Presidente da União de Freguesias de Setúbal), 
Nuno Miguel Rodrigues Barradas Costa (Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião), Luís Alberto 
Miranda Custódio (Presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra), Marlene Sofia 
Baião Caetano (Presidente da Junta de Freguesia do Sado) e Sónia Cristina Pereira Paulo (Presidente da 
União de Freguesias de Azeitão). 
 
Estiveram presentes, por parte do órgão executivo, o Sr. Presidente da Câmara, André Valente Martins e a 
Sra. Vice-Presidente, Carla Alexandra Potrica Guerreiro e os Srs. Vereadores: Carlos Alberto Mendonça 
Rabaçal, Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho, Fernando Miguel Catarino José, Vitor Manuel Ramalho 
Ferreira, Joel Alexandre Neves Marques, Nuno Filipe de Jesus Marques Nunes da Cruz em substituição da 
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Vereadora Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues (conforme documento registado sob o n.º 1, 
arquivado em pasta anexa à presente ata). 
 
 
b) Apresentação de pedidos de substituição e de suspensão de mandato  
  
Da bancada do PS apresentaram pedidos de substituição, Ilídio Fernandes Ferreira e Elisabete Maria 
Martins Cavaleiro, conforme documentos registados sob os n.ºs 2 e 3, arquivados em pasta anexa à 
presente ata. 
  
Da bancada do PPD/PSD apresentaram pedidos de substituição, Nuno Miguel Oliveira de Carvalho e 
António Miguel da Costa Ferreira, conforme documentos registados sob os n.ºs 4 e 5, arquivados em pasta 
anexa à presente ata. 
 
Da bancada do CHEGA apresentou pedido de substituição, Nuno Miguel da Costa Gabriel, conforme 
documento registado sob o n.º 6, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
 
c) Substitutos e sua posse 
 
Chamado o cidadão que se segue na lista do PS, Mário Gabriel Costa Pires Aranha, verificou-se a sua 
presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva substituição, 
conforme documento registado sob o n.º 7, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
Chamado o cidadão que se segue na lista do PS, Pedro Miguel Pereira Florêncio, não se verificou a sua 
presença, pelo que ficou prejudicada a respetiva substituição.  
 
Chamado o cidadão que se segue na lista do PPD/PSD, Francisco Miguel Guerreiro Cabral, verificou-se a 
sua presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva substituição, 
conforme documento registado sob o n.º 8, arquivado em pasta anexa à presente ata.  
Chamado a cidadã que se segue na lista do PPD/PSD, Rita Maria Lopes de Sousa e Sereno, verificou-se a 
sua presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva substituição, 
conforme documento registado sob o n.º 9, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
 
d) Faltas 
 
Faltou a Sra. Deputada Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes, do PS. 
 
 
II - PERIODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Presidente da Mesa – Temos uma inscrição com a limitação de tempo de cinco minutos. 
 
Eusébio Camacho – Tenho algumas questões relacionadas com a minha freguesia que já vem do passado, 
as quais gostaria que fossem resolvidas. São basicamente questões de trânsito e de mobilidade que tem 
afetado a população da minha zona.  
A colocação de semáforos no meio da Avenida Álvaro Cunhal para a passagem de peões foi uma boa ideia, 
mas não se justifica o automatismo do sistema de tempo exagerado no sinal vermelho, o sinal deveria ser 
acionado pelos peões e não durante tanto tempo, quando normalmente passam entre duas a três pessoas 
por hora.  
Várias vezes levantei a questão sobre a Avenida do Alentejo em diversas Assembleias, no sentido 
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Setúbal/Alentejo, em frente à EDP e próximo das bombas de combustível do Jumbo, onde existem duas 
paragens da rodoviária, sendo uma em cada sentido. Os moradores do Vale do Cobro que utilizam esses 
autocarros, para chegarem a casa têm duas alternativas, ou fazem corta-mato ou fazem atletismo, 
andando cerca de um quilometro para chegar a casa. Aquelas duas paragens de autocarros não têm saída 
para o bairro, a bomba de gasolina cortou o acesso ao bairro pela zona onde as pessoas passavam e há 
uma única passadeira que está a 300 metros das referidas paragens.  
O acesso ao Monte Belo Sul, para quem vem do cemitério ou da zona comercial do Retail Parque foi 
cortada por obras do novo supermercado que aí irá nascer, os moradores da zona esperam que não seja 
por muito tempo. 
Na Praça da Independência onde eu moro, é desde sempre um problema gravíssimo para o trânsito, 
nomeadamente na hora de ponta. Trata-se de uma zona que conflui para várias direções. Aquele 
problema já podia ter sido resolvido antes, quando a Câmara Municipal era dona de 3 lotes de terreno que 
foram doados pela Alvorada para se fazer um jardim e deixou de ser jardim e passou a ser uma bomba de 
gasolina. Atualmente o trânsito na hora de ponta é um inferno e os moradores são os que mais sofrem 
com os conflitos entre os automobilistas. 
Na Avenida Nuno Álvares, onde estamos, à hora de ponta, à hora de saída da Escola D. João I é um 
problema gravíssimo, estaciona-se de qualquer maneira e este problema tem de ser resolvido, porque da 
forma como se encontra é impossível fazer-se alguma coisa. Existe um terreno enorme que é particular, 
mas há uma coisa chamada permuta, que pode eventualmente resolver parte do problema.  
Como atleta, gostaria de propor a esta assembleia que aprovasse um voto de louvor a três atletas de são 
Sebastião, que recentemente elevaram o nome da cidade e da freguesia ao pódio. Assim, propunha um 
voto de mérito desportivo ao atleta do Grupo Desportivo Independente, Sara Sampaio, medalha de 
bronze no campeonato Europeu Taekwondo, ao atleta Fernando Ferreira, um conhecido fotógrafo da 
cidade que se tornou campeão nacional da maratona no seu escalão, mais de 70 anos, batendo inclusive o 
recorde de tempo na mesma prova e ao atleta Gormezindo Rodrigues que se tornou campeão nacional da 
meia-maratona, no mesmo escalão etário. 
 
 
III – PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
  
Presidente da Mesa – Na primeira sessão, como todos notaram, a Mesa foi condescendente com os 
tempos e no geral toda a gente pôde exceder um pouco o seu tempo. Nessa primeira sessão serviu 
também para o controlo dos próprios intervenientes, para poderem ter em atenção o decurso do tempo 
das suas intervenções e para que não fossem ultrapassados. Tendo recebido alguns reparos nesse sentido, 
a Mesa desta vez irá ser rigorosa dos tempos e próximo do último minuto da intervenção chamarei a 
atenção do tempo destinado às intervenções de cada um, direi que terminou o tempo e terá que terminar 
o tempo quem estiver a exceder.  
Não havendo mais intervenções do público passo a referir que correspondência foi distribuída, no 
expediente, nomeadamente o requerimento endereçado pelo Grupo Parlamentar do PCP ao Governo 
sobre a intervenção das forças de segurança durante a greve dos trabalhadores da Amarsul. A entrada de 
dois votos de pesar e duas saudações, um dos votos de pesar apresentado pela CDU pelo falecimento de 
Luís Costa e uma saudação pelo anuncio do Governo relativo às NUTS 2 e 3 na Península de Setúbal 
apresentado pelo Partido Socialista, como entraram fora do prazo solicito à assembleia a anuência para a 
apreciação deste voto de pesar e desta saudação. Se houver acordo, incluímos nesta agenda. Alguém se 
opõe? Alguém se abstém?  
Ficam agendados este voto de pesar e esta saudação. 
Há também uma interpelação ao executivo antecipadamente apresentada pela Iniciativa Liberal que foi 
encaminhada ao executivo e que já foi distribuída aos membros da Assembleia. Se o membro da Iniciativa 
Liberal quiser fazer a sua apresentação, fá-lo-á, se quiser poupar tempo aguardará a resposta do 
executivo.  
Temos outra recomendação em relação às barreiras arquitetónicas apresentada pelo Partido Socialista. 
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a) Assuntos de interesse relevante e interpelações ao Executivo 
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Tendo rececionada a resposta da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos 
das Crianças e Jovens sobre o teor da moção aprovada nesta Assembleia em 10 de Setembro, urge 
perguntar sobre a situação atual da CPCJ de Setúbal, nomeadamente se os recursos logísticos financeiros e 
administrativos, responsabilidade do município, mediante protocolo de cooperação, são suficientes para 
ultrapassar os constrangimentos que parecem estar a afetar o bom e adequado funcionamento da 
Comissão? Da leitura dos documentos verifica-se uma pequena discrepância entre os números de 
membros da comissão restrita em tempo parcial e de apoios técnicos, contudo o que importa verificar é se 
estão a ser envidados todos os esforços para um trabalho efetivo de acompanhamento dos processos de 
promoção e proteção das crianças e jovens sinalizados na comissão de Setúbal. Perguntamos, se já foram 
adotadas as medidas preconizadas pela comissão nacional, nomeadamente na utilização exclusiva da 
aplicação informática oficial de registo de dados e processos, de modo a garantir que a Comissão Nacional 
possa renovar o protocolo para o ano 2022 e o adequado posicionamento no escalão correspondente, 
para aceitação dos apoios técnicos? 
Se foi realizada a reunião da comissão alargada para encontrar as soluções preconizadas pela comissão 
nacional, nomeadamente na afetação de comissários ao trabalho efetivo na comissão? 
Se está a ser cumprida a designação de pessoas indicadas por esta Assembleia Municipal para a integração 
na comissão alargada?  
 
Manuel Esteves (PS) – Na ultima sessão da Assembleia Municipal, um munícipe de Azeitão apresentou 
duas ou três questões relacionadas com o trânsito e uma rotunda recentemente inaugurada. Queremos 
saber se o executivo já tomou as devidas providências e se já entrou em contacto com esse munícipe para 
dar a respetiva resposta. 
Gostaria de saber se o executivo tem acompanhado o problema da Comenda, na zona arqueológica que 
agora foi inventada, porque as vedações provisórias que lá estavam já passaram todas a efetivas. A 
margem poente da Comenda está toda vedada com as divisões ilegais, porque já foi provado que tem 
arame farpado, não tem 20 centímetros do solo para os animais poderem circular no seu habitat natural. 
Senhor Presidente estamos preocupados, porque isto é uma falta de respeito não só ao município, mas 
também a pessoa do seu Presidente da Câmara, uma vez que eles estão a ultrapassar todos os limites do 
capitalismo selvagem. Temos que ter uma resposta, queremos saber se já houve coimas, se já houve 
processos e como é que está expropriação. Temos uma resposta a dar, porque isto não é por cima de toda 
a folha, nem é esta gente que pretendemos aqui vir investir para o nosso concelho e para o nosso 
município. 
  
Luís Custódio (Presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra) – A minha primeira 
questão está relacionada com aquilo que se está a passar em relação à iluminação pública. Peço apoio ao 
executivo da câmara para que possa intervir junto da EDP, porque mais de 20% da iluminação pública na 
Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra estão com as luminárias apagadas. A Junta já fez o 
levantamento de mais de 150 lâmpadas, muitas delas, há cerca de mês e meio e a maioria ainda não 
foram substituídas. De acordo com o contrato que existe neste momento na prestação de serviços com a 
empresa que faz a manutenção, concluímos que quanto menos intervirem, mais a empresa que faz essa 
manutenção acaba por poupar. 
A segunda questão que me traz aqui é provavelmente do desconhecimento da senhora vereadora do 
Partido Socialista Patrícia Paz, há cerca de três semanas, numa reunião pública de câmara, afirmou que a 
Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, estava acerca de 5 a 6 semanas sem recolher os monos. Na 
realidade se quiserem visitar o terreno e deslocarem-se à nossa freguesia podem constatar que ainda esta 
semana, os monos foram recolhidos de uma ponta à outra da freguesia. 
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Mário Aranha (PS) – A minha pergunta para o executivo municipal. Muito recentemente, mais de cinco 
consórcios concorreram às Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes, para inovação empresarial, para no 
valor de 930 milhões de euros no âmbito do PRR, o que corresponde a um investimento privado na ordem 
dos 15 mil milhões de euros de investimento. Saber se o Gabinete de Apoio ao Empresário da Câmara 
Municipal ajudou empresas de Setúbal a candidatarem-se? Se houve empresas no âmbito destas Agendas 
Mobilizadoras e das Agendas Verdes que solicitaram apoio camarário, por exemplo, ao nível de licenças e 
investimentos municipais complementados?  
 
Nuno Costa (Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião) – Queria fazer uma curta intervenção, 
aliás, telegráfica para dar as boas-vindas a este espaço, o Auditório Bocage, que para nós foi uma 
satisfação muito grande de conseguir concretizar este grande objetivo que tínhamos, de ter um espaço 
que serve a cultura, mas também serve a nossa democracia como fica patente hoje, não só em receber a 
Assembleia Municipal, mas em reuniões com moradores, tem servido as coletividades e as nossas escolas. 
É com grande satisfação que temos conseguido concretizar este projeto e uma honra acolher a Assembleia 
Municipal. São muito bem-vindos! Isto faz parte de um processo que é maior, decidimos concretizar um 
projeto em três fases, sendo que num lado surgiu um pólo operacional para os nossos trabalhadores e no 
outro lado temos a intenção de construir a sede da Junta de Freguesia. Com isso concretizamos uma visão 
de proximidade com os nossos fregueses, ao construirmos aqui a Junta de Freguesia, enquanto que o 
espaço da atual Junta de Freguesia passa a ser uma delegação. Ainda pretendemos criar uma pequena 
sala, na zona das Fontainhas ou em São Domingos. A ideia é de estarmos mais presentes fisicamente no 
território. Temos vindo a concretizar este grande projeto que não se materializa só com este edifício, que 
é um grande orgulho para nós.  
Tal como gosto de dizer, “Sejam bem-vindos ao Auditório Bocage”. 
 
Flávio Lança (IL) – A Iniciativa Liberal tem uma preocupação com aquilo que está a acontecer nos 
mercados globais de matérias-primas, que tem levado a uma escalada dos preços das matérias-primas e 
dos custos das obras e empreitadas totalmente inesperado.  Isto poderá significar no futuro, um desvio 
orçamental ou um aumento das verbas, uma vez que temos alguns riscos em cima da mesa. Como planeia 
o executivo combater os atrasos e possíveis abandonos de obras pelos atuais empreiteiros, uma vez que 
entendemos que o atual quadro sancionatório em vigor pode acabar por ser mais vantajoso para os 
empreiteiros abandonarem o projeto e incumprirem as suas obrigações contratuais, do que concluir as 
mesmas com os valores previamente orçamentados?  
Isto pode significar um aumento dos custos para o município.  
 
Alexandre Teles (PPD/PSD) – Na sequência da greve da AMARSUL entre o dia 27 e 4 de dezembro, ao 
trabalho habitual e ao trabalho suplementar, e tendo em consideração que houve dificuldades em 
assegurar a totalidade dos serviços mínimos. Sabendo que, mesmo tendo e bem o município apelado para 
um bom acondicionamento dos sacos de resíduos urbanos, e que os cidadãos evitassem a deposição dos 
mesmos, dos monos e dos verdes junto aos contentores durante este período, verificou-se um acumular 
de lixo junto aos pontos de recolha como era expectável.  
As questões que trago hoje, não só sobre esta breve descrição nem sobre o direito à greve, a qual estou 
totalmente de acordo, mas sim sobre a decisão do município em depositar durante o período da greve, os 
resíduos urbanos, os monos e os verdes, nos terrenos junto à CROAC, em Poçoilos, sem condições 
mínimas de impermeabilização do solo e completamente expostos às condições atmosféricas. Por isto, 
mesmo sabendo do impacte ambiental, só nos leva a pensar que houve uma tentativa de evitar um 
problema criando outro e transmitir a todos nós uma perceção errada sobre a real dimensão da greve. Por 
isso questiono o senhor Presidente, as senhoras e senhoras Vereadores, se sabiam disso e a que ponto 
foram coniventes com esta decisão? 
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b) Intervenção do Executivo 
 
Presidente da Câmara – Relativamente às questões que foram colocadas e começando pelo fim, no que 
refere à acumulação de resíduos junto aos contentores, queria aproveitar esta oportunidade para 
agradecer a todos os munícipes de Setúbal que souberam impedir dentro das medidas de possível, como 
se verificou em alguns locais, um acumular de lixo completamente espalhado e ao abandono no espaço 
público. A forma como aqueles foram depositando os resíduos devidamente embalado junto aos 
contentores, é uma manifestação de compreensão de uma situação, que reporta ao respeito pela greve 
que os trabalhadores da AMARSUL entenderam desencadear, que é um direito democrático e que todos 
deveremos saber respeitar, naturalmente com consequências menos agradáveis, com possibilidades de 
efeitos negativos tanto no ambiente como na saúde pública, e foi nesse sentido que apelámos aos 
setubalenses, mas também no sentido de que a empresa AMARSUL pudesse, em conjunto com os 
trabalhadores, encontrar uma solução rápida que pudesse vir a tornar menos penosa e perigosa esta 
situação da deposição dos resíduos na via pública. 
Relativamente à questão que o senhor deputado do PSD colocou sobre a deposição de resíduos junto ao 
CROAC, tratou-se apenas de alguma situação de posição de resíduos verdes, devidamente controlada, o 
que corresponde àquilo que é a iniciativa do município na procura de menos problemas no espaço público 
junto das populações. 
Quanto à questão que o senhor deputado da Iniciativa Liberal colocou sobre as dificuldades que vêm 
sendo sentidas há alguns meses, se calhar até há alguns anos, por parte do município de Setúbal e um 
pouco por todo o país, que é o problema da falta de matérias-primas e que tem consequências no 
desenvolvimento da atividade das empresas e cujas empresas nestas condições muitas vezes são 
obrigadas a abandonar ou a parar as obras, por falta dessas matérias-primas ou então abandonar as obras, 
que tem consequências nos custos acrescidos, que o retomar destas empreitadas têm. Á Câmara 
Municipal cabe-lhe, quando faz o lançamento ou o convite, na apresentação de propostas para a 
realização das obras, adjudicar as propostas às empresas que aparecem com melhores condições e com 
preços mais baixos. Antes das situações acontecerem, não temos conhecimento do que se passará a 
seguir. É muito preocupante a situação que está a acontecer e que tem tendência a agravar-se, por estas 
razões que referiu e por outras que têm a ver com o estarmos numa situação de pandemia e de haver 
investimentos de grande volume e que vão acontecer a breve prazo e que a estrutura empresarial 
nacional não está preparada e não tem condições para dar resposta a este tipo de solicitações, para 
cumprimento de prazos, inclusivamente do designado PRR, que tem um prazo de execução de apenas de 
cinco anos. Toda esta situação há de agravar estes problemas que já se vem manifestando nos últimos 
dois anos. É uma preocupação que também o temos colocado junto da Administração Central, no sentido 
de encontrarmos algum caminho que possa penalizar menos quem tem a necessidade e está sujeito a 
cumprimento de prazos nos investimentos, designadamente nos investimentos com Fundos Comunitários.  
Quanto ao senhor Presidente da Junta de Freguesia da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, naturalmente 
que tomamos a devida nota desta preocupação, no que diz respeito aos problemas da iluminação. Quanto 
à questão da recolha de monos agradecemos esta informação, porque havia a preocupação de alguns dos 
senhores vereadores na penúltima reunião de câmara, em que foi colocada esta preocupação e que eu 
tinha já esta informação de que a Junta de Freguesia estava a desenvolver todos os esforços para que, o 
problema dos monos fosse resolvido.  
O senhor Manuel Esteves, relativamente às questões que coloca, quanto ao problema do trânsito e às 
questões da rotunda, tenho acompanhado e os serviços da Câmara Municipal também tem acompanhado 
esta situação. Creio que algumas das preocupações que os municípios colocaram na última Assembleia 
Municipal, se justificaram no momento em que ainda estavam a terminar as obras da rotunda e tudo isto 
cria também alguma curiosidade da parte dos automobilistas ao fazer este percurso. Esta situação creio 
que está ultrapassada. Não está ultrapassado, tal como expliquei na última sessão, o problema do tráfego 
na Estrada Nacional 10 e que tende a agravar-se cada vez mais, porque cada vez mais, há mais moradores 
em Azeitão, cada vez mais a atividade económica tem permitido nos últimos tempos um pouco mais 
dinamizada, o que significa que a procura da circulação naquela estrada é maior e os problemas hão de 
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agravar-se, sobretudo em horas de ponta e também ao sábado e ao domingo, sobretudo quando o tempo 
está bom, porque Azeitão e Setúbal e uma forma de entrar no concelho é através daquela Estrada 
Nacional 10. 
 
Presidente da Mesa – Senhor Presidente tem 30 segundos. 
 
Presidente da Câmara – Estamos atentos a esta situação, tratamos desta questão junto da Infraestruturas 
de Portugal e vamos ver se encontramos alternativas para esta situação que nos preocupa.  
Quanto à Comenda aquilo que foi prometido à população de Setúbal… 
 
Presidente da Mesa – Terminou o seu tempo senhor Presidente, deve concluir por favor. 
 
Presidente da Câmara – Este assunto continua a ser acompanhado pela Câmara Municipal de Setúbal e 
brevemente havemos de tornar pública uma iniciativa que a Câmara Municipal se comprometeu e que 
está a prosseguir. Em próxima Assembleia Municipal provavelmente já teremos alguma informação mais 
em concreto sobre esta situação.  
Obrigado por ter levantado aqui a questão, porque é uma questão que está na ordem do dia. Obrigado 
senhor Presidente pela sua tolerância. 
 
Presidente da Mesa – Estou obrigado a ser rigoroso a partir de agora, temos que tentar ser com todos.  
Há uma interpelação da Iniciativa Liberal relativa às obras do Centro de Saúde de Azeitão, como terá a 
possibilidade de ser respondida por escrito posteriormente pelo executivo. Há também uma 
recomendação para a eliminação de barreiras arquitetónicas nos edifícios e espaços públicos do município 
de Setúbal, que foi previamente apresentado pelo Partido Socialista, também não foi defendida, nem em 
proposta para apreciação global da Assembleia, julgo que esperará uma resposta do executivo que poderá 
ser dada posteriormente. Certo? 
 
Francisco Cabral (PPD/PSD) – Começar por referir que esta é a minha primeira Assembleia Municipal 
enquanto membro, é uma grande responsabilidade e uma honra que muito me preza, fazer deste 
mandato um “dar de peito às balas” pelas gerações mais jovens, que muitos vezes não têm voz. Dirijo-me 
ao executivo para fazer três perguntas, se ainda tiverem oportunidade de responder, relacionadas com a 
educação no nosso concelho, sendo que a primeira é relacionada com a semana de contenção de 2 a 9 de 
janeiro, que apoios sociais é que o executivo está a pensar executar? Que escola ou estabelecimento de 
ensino é que vai estar aberto para receber os alunos cujos pais são trabalhadores essenciais? Também 
perguntar neste sentido, se os refeitórios vão continuar abertos para receber as refeições de apoio social? 
Se estão mapeados os alunos que não têm as condições necessárias para conseguir assistir às aulas online, 
nomeadamente condições de acesso à Internet ou até mesmo a computadores?  
A segunda questão prende-se com as condições degradantes dos nossos parques escolares. Está a chegar 
a altura do Inverno, do frio e da chuva, há vários relatos de frio nas nossas escolas, há relatos de falta de 
cobertura para a chuva, inclusive chove dentro dos estabelecimentos de ensino. Pergunto se estão a 
acompanhar a situação e que resoluções é que propõem?  
A terceira questão prende-se com uma proposta já muito antiga do PSD, a questão da Escola Básica da 
Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, que já não responde às necessidades da freguesia. Quais são as 
perspetivas e para quando teremos uma nova escola? 
 
Presidente da Mesa – Eu perguntei antes de solicitar ao senhor Presidente da Câmara que respondesse às 
interpelações da Câmara se havia mais inscrições para intervenção, entretanto, o executivo usou o seu 
tempo de resposta às questões colocadas pela Assembleia. Nesta Assembleia não vamos furar já as regras 
que queremos assegurar desde o princípio, nesta Assembleia o executivo já não tem neste período, tempo 
para responder. Essas questões ou serão respondidas diretamente pelo executivo ou em próxima 
oportunidade. Chamo a atenção para a metodologia de trabalho, temos que colocar as questões quando 
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interpelamos o executivo, colocá-las primeiro, para terem resposta. Depois do executivo esgotar o seu 
tempo, ou forçamos o executivo a ter mais tempo extra ou então já não temos resposta. Vou passar agora 
a palavra ao senhor Presidente da Câmara por esse motivo, mas é bom tomar atenção, porque o PSD tem 
tempo para utilizar, por isso poderiam ter feito mais intervenções antes. 
Senhor deputado Rui Lamim, espero que seja para algum esclarecimento pontual sobre esta matéria e que 
não seja para uma nova intervenção. 
 
Rui Lamim (PPD/PSD) – São sempre intervenções, são sempre perguntas que podem ser interpretadas 
como perguntas, mas também podem ser interpretadas como declarações políticas e de posição. Hoje 
passam 85 dias da inauguração da estação rodoviária da Praça do Brasil, pelo atual e pela antiga 
Presidente da Câmara, foi no dia 16 de setembro. A estação ainda não está em funcionamento. Parece que 
continua em obras, apesar de não se verem movimentações, assim como continuará em obras a via em 
frente à estação, a rotunda na Praça do Brasil e vários outros troços da Avenida dos Ciprestes, incluindo a 
rotunda com a Rua das Galrroas e a Azinhaga de São Joaquim. É claro que a pergunta que todos fazemos 
é, estarão as obras paradas? Quando é que vai começar a funcionar a estação rodoviária? Cada dia que 
passa é de um grande desconforto para os utilizadores dos transportes públicos, que são obrigados a 
permanecer no passeio a descoberto. Não é esta, com certeza, a imagem de promoção do uso de 
transportes públicos que um município como Setúbal deveria ter, mas isto não é apenas uma questão de 
imagem, é que os setubalenses merecem efetivamente melhor. 
 
Presidente da Mesa – Faço registar que não me fiz entender, ou o senhor deputado não quis entender, a 
interpelação que estava a fazer sobre o funcionamento da Assembleia. Quis fazer a sua declaração e 
anotou que pode ser apenas uma declaração política não a pergunta, não pretende respostas do 
executivo. Fica o registo, usou o tempo do PSD, não esgotou, tem legitimidade para intervir. 
 
 
c) Saudações, Votos e Moções 
 
Presidente da Mesa – Temos dois votos de pesar e duas saudações, começaríamos pelas saudações e 
faremos a votação dos votos de pesar a seguir para fazermos o habitual minuto de silêncio em relação a 
estes dois votos. 
A primeira Saudação é sobre “O Dia Internacional dos Direitos Humanos” (conforme documento arquivado 
em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 10).  
 

“Saudação do Dia Internacional dos Direitos Humanos 
Celebramos hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos, honrando a proclamação feita há 73 anos, pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que consagrou, no 
seu Artigo 1º que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espirito de fraternidade.”  
É este um Dia que nos convoca para uma reflexão em torno dos Direitos dos Homens e das Mulheres, dos 
avanços e dos recuos que sobre eles diariamente assistimos, para a necessidade de denunciar as suas 
violações onde quer que ocorram A todas as pessoas, entidades, organizações que proclamam os Direitos 
Humanos, agradecemos o seu contributo para um bairro melhor, uma cidade melhor, um país melhor, para 
uma sociedade justa, mais solidária, mais inclusiva. Pela ação diária desses, assente nos valores do 
Humanismo, da Solidariedade, da Tolerância, faz-nos acreditar na atualidade da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. No entanto e como bem sabemos, os Direitos Humanos não são um dado adquirido.  
A realidade, bem mais próxima do que julgamos, tantas vezes brutal é bem demonstrativa de que todos os 
dias temos um caminho a trilhar na universalidade dos Direitos de Homens e Mulheres. Esta é uma 
realidade que nos diz respeito individualmente e como comunidade. Apesar de, desde a sua aprovação, 
termos alcançado progressos notáveis no que concerne aos Direitos Humanos no mundo, permanecem 
ainda muitas violações e negações aos Direitos Humanos, discriminações e situações de desigualdade, 
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injustiça e maus tratos, sendo fundamental o combate a todas as formas de incumprimento desta 
Declaração Universal. O direito a uma habitação, à educação e à saúde, bem como o acesso à água 
potável e ao saneamento básico, consagrados pela Organização das Nações Unidas, como Direitos 
Humanos fundamentais, e que são diariamente violados e negados.  
Considerando que a Constituição da República Portuguesa consagra, no seu art. 16º, que “os preceitos 
constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de 
harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos”;  
Considerando que, e segundo a mensagem do secretário-geral da ONU para este dia, “hoje, vemos 
hostilidades perturbadoras em relação aos direitos humanos em todas as regiões. É necessário contrariar 
essas forças negativas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais traduzido do 
mundo. Juntos temos de garantir que as palavras são traduzidas em ações”, concluindo que “o enorme 
progresso alcançado através da promulgação progressiva dos princípios dos direitos humanos, conforme 
estabelecido na Declaração Universal, está a ser cada vez mais esquecido ou deliberadamente ignorado”.  
Assim, a Assembleia Municipal de Setúbal, reunida em sessão extraordinária no dia 2021-12-10, delibera:  
1 – Saudar o 73º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos;  
2 - Defender o respeito universal e efetivo dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, para todos 
os seres humanos.  
3 - Pugnar pela igualdade, liberdade, justiça e pela paz no mundo entre os povos.  
4 - Contribuir para promover o aprofundamento e aplicação dos direitos, liberdades e garantias, 
consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição da República Portuguesa, 
para todos os cidadãos, nacionais e estrangeiros, em território nacional. Mais delibera ainda:  
- Enviar a presente deliberação ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo e ao 
Conselho Português para a Paz e Cooperação.  
- Divulgar esta saudação nos habituais locais públicos  
- Juntar à ata aprovada em minuta.” 
 
Maria João Palma (PS) – Hoje, celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Assembleia Geral 
das Nações Unidas proclamou a 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
como sendo um ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de todos os indivíduos 
e todos os órgãos da sociedade, tendo constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela 
educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades. Este dia visa não só homenagear o 
empenho de todos aqueles que lutam pela defesa dos direitos humanos, como ainda sensibilizar para o 
combate a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos. Neste dia evocamos o 
seu caráter universal e fundamental na construção permanente a democracia. A defesa intransigente dos 
direitos humanos é uma prioridade na ação política do Partido Socialista, que pugna pela defesa constante 
de uma sociedade mais justa, solidária com o Estado Social mais reforçado e acessível a todos os cidadãos 
e cidadãs. 
  
Afonso Luz (CDU) – A CDU vai acompanhar esta saudação, que é uma saudação ao Dia Internacional dos 
Direitos Humanos. Mas referir que igualmente, em 1998, a Assembleia da República resolveu instituir 
neste dia 10 de dezembro, o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Queria deixar aqui algumas notas, 
porque há tendência para falarmos em direitos humanos e falarmos na declaração universal, referindo 
apenas alguns dos artigos que nele constam, esquecendo outros. Ao saudarmos aqui a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos estamos a saudar os 30 artigos que essa declaração contém. É bom que 
não nos lembremos apenas de alguns. Alguns são referidos nesta saudação, mas é bom que não 
esqueçamos outros, por exemplo o art.º 23º, que diz, “O direito ao trabalho com remuneração satisfatória 
que permita uma existência conforme com a dignidade humana completada com os meios de proteção 
social bem como o direito à proteção contra desemprego”. Há o art.º 24º, que diz, “O direito ao repouso e 
aos lazeres e especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas”. 
Também é referido no art.º 25º, “O direito de todos a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 
sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, alojamento, 
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assistência médica, serviços sociais necessários”. Ainda um outro, diz que, “Se deve garantir o direito à 
educação, que deve ser gratuita, pelo menos no correspondente ao ensino elementar fundamental”. Como 
disse de início, nós iremos acompanhar, mas devemos não esquecer completamente todos os artigos, até, 
porque na declaração nenhum deles prevalece relativamente aos outros, têm todos a mesma dignidade 
de serem cumpridos. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a Saudação aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
Presidente da Mesa – A segunda saudação apresentada pelo Partido Socialista “Pelo anúncio do Governo 
em apresentar às instâncias europeias o processo para que a Península de Setúbal passe a ter a 
classificação de NUTS II e NUTS III no acesso a fundos comunitários”, (conforme documento arquivado em 
pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 11). 

 
“Saudação 

Pelo anúncio do Governo em apresentar às instâncias europeias o processo para que a Península de 
Setúbal passe a ter a classificação de NUTS II e NUTS III no acesso a fundos comunitários 

 
O acesso aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento é apurado predominantemente a partir do 
indicador “PIB per capita”, corrigido pela paridade do poder de compra, e distribuído por cada país com 
base nas regiões de nível NUTS II.  
Atualmente, Portugal Continental encontra-se organizado em cinco NUTS II. O Norte, o Centro e o Alentejo 
são considerados regiões menos desenvolvidas, o Algarve é considerado região de transição e a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) é a região mais desenvolvida do conjunto, com um PIB per capita superior a 
100% da média UE27. Contudo, há muito que se sabe que este valor é fortemente inflacionado pelo PIB dos 
concelhos mais ricos da Margem Norte da AML. De facto, com números de 2016, Almada, Alcochete, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal registaram, em conjunto, um PIB per capita 
equivalente a apenas 58% da média UE. O PIB per capita da AML omite, portanto, importantes 
desequilíbrios económicos e sociais nesta região. A consequência deste desequilíbrio traduz-se no acesso 
aos fundos comunitários.  
O Portugal 2030 dispõe de 25 mil milhões de euros para o país, que somado ao Quadro Financeiro 
plurianual atinge um montante de cerca de 30 mil milhões de euros. A AML terá acesso a apoios de apenas 
380 milhões de euros e com taxas de cofinanciamento de 40%, quando em regiões semelhantes à 
Península de Setúbal se continuarão a fixar até 85%. Tudo isto em contraciclo com as necessidades de 
convergência e de desenvolvimento desta Península. Mesmo mediante a abertura de avisos com 
majoração de taxas de comparticipação dirigidos aos concelhos da Península de Setúbal, esse valor será 
sempre demasiado exíguo para as necessidades regionais.  
É de lembrar, ainda, que esta injustiça no acesso a fundos comunitários para a península de Setúbal foi 
criada em 2014, por decisão do então governo PSD/CDS, que deliberou que a AML passaria a ser 
simultaneamente NUTS III e NUTS II, com todos os efeitos resultantes desta equiparação que vieram 
prejudicar fortemente a economia e o desenvolvimento da região.  
Exatamente por isso, na Península de Setúbal os deputados, os autarcas e o setor empresarial do distrito 
têm lutado por esta realidade junto do Governo, para que seja Grupo do Partido Socialista na Assembleia 
Municipal de Setúbal Página 2 de 2 reposta a Justiça para a Península de Setúbal no acesso aos Fundos 
Comunitários, manifestando a sua unanimidade em torno da necessidade da criação de uma NUTS III e de 
uma NUTS II para a Península de Setúbal, mas sem que isso colocasse em causa a composição atual da 
AML. Foi igualmente referida a necessidade dessas alterações serem concluídas a tempo de entrarem em 
vigor no quadro comunitário de apoio imediatamente seguinte ao Portugal 2030.  
Assim, a Assembleia Municipal de Setúbal, reunida extraordinariamente no dia 10 de dezembro de 2021 
delibera:  
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1. Saudar e congratular o a decisão do governo anunciada pelo primeiro ministro, no passado dia 26 de 
novembro, de que, até á data oficial, fevereiro próximo, o Governo irá apresentar às instâncias europeias o 
processo para que a Península de Setúbal passe a ter a classificação de NUTS II, para além, obviamente, de 
NUTS III, condição fundamental de correção da iniquidade no acesso a fundos comunitários.” 
 
António Caracol (PS) – Vou escusar de ler a saudação que foi distribuída, vou apenas reforçar alguns 
pontos de forma muito direta. É com enorme regozijo e confiança que ouvi o anúncio pelo senhor 
Primeiro-ministro da decisão do Governo em apresentar às instâncias europeias, o processo para a 
constituição das NUTS II para a península de Setúbal. Permitam-me começar por recordar que em 2014, o 
Governo PSD/CDS decidiu que toda a Área Metropolitana de Lisboa, incluindo a península de Setúbal, 
passaria a ser simultaneamente e em conjunto a mesma NUTS II e III. Ao invés de apenas criticar e 
protestar, nos últimos anos os deputados de Setúbal do Partido Socialista na Assembleia da República e 
também nós autarcas do Partido Socialista na região, temos feito inúmeras diligências, como por exemplo, 
o projeto de resolução apresentado na Assembleia República para que esta matéria fosse analisada, 
estudada e solucionada de forma a contrariar esta injustiça, muito reclamada e bem, principalmente pelas 
empresas da península. O Partido Socialista sempre soube o que queria sobre esta matéria, 
contrariamente a outros partidos em que um dia protestam e reivindicam a criação de NUTS II, noutro dia 
dizem, que apenas querem NUTS III e quando as tão desejadas NUTS II e III estão na iminência de serem 
criadas para a península de Setúbal, acusam o Governo socialista de medida eleitoralista. Deixem-me 
esclarecer! Não são as eleições que determinam as janelas temporais para a submissão de propostas de 
alteração das NUTS, é a Comissão Europeia. Esta classificação é atualizada a cada três anos, sob proposta 
de cada estado-membro. A oportunidade de requalificação é agora. Tenho a convicção que o Governo irá 
submeter esta proposta de alteração em meados de janeiro e, segundo o calendário europeu entrará em 
vigor, caso seja aprovada, a 1 de janeiro de 2024, permitindo que a discussão sobre a política de coesão 
pós 2027, tenha em consideração esta reorganização territorial, para efeitos estatísticos e assim possibilite 
que a nossa região possa aceder a um conjunto de apoios europeus significativamente mais favoráveis e 
tão almejados, que certamente contribuirão para alavancar o desenvolvimento da península.  
Desta forma a bancada do Partido Socialista saúda e convida os restantes membros da Assembleia 
Municipal, a saudar o Governo por esta tão importante decisão. 
 
João Luz (CDU) – Relativamente a esta saudação apresentada pelo Partido Socialista, ela faz-nos regressar 
a cerca de dois anos atrás, quando o PS também aqui nesta assembleia nos apresentou uma saudação a 
uma obra de ampliação do hospital, que também iria começar de imediato, ainda hoje estamos à espera 
desse início que na Assembleia Municipal foi prometido numa saudação do mesmo género. Tem sido 
hábito o Partido Socialista apresentar sucessivamente saudações sobre matérias que depois a sua 
concretização não acontece, por isso temos muita dificuldade em acompanhar saudações em intenções. 
Estamos disponíveis, se o Partido Socialista assim o entender, se retirarem esta saudação reapresentado 
em fevereiro, depois de ser apresentado à União Europeia o pedido de criação da NUT, aí estaremos 
disponíveis para acompanhar a saudação, antes disso sabemos o que é que significam as promessas e os 
compromissos do Partido Socialista com a região. Simulacros atrás de simulacros, propostas e promessas 
de investimento que nunca se chegaram a realizar. Lembremos de aeroportos, lembremos de hospitais no 
Seixal, entre muitas e muitas outras coisas, é um rol interminável. Esta é a estratégia que o Partido 
Socialista tem para a península de Setúbal, a estratégia do simulacro e do anúncio. É verdade aquilo que 
foi dito, de quem termina as tais janelas temporais é a União Europeia, mas também é verdade quem 
determina os momentos dos anúncios é o Governo e o Partido Socialista. Não é por acaso que só o 
anunciam agora, é exatamente este o Partido Socialista, ao contrário do que foi dito, que teve as 
intervenções mais contraditórias e algumas não classificaremos como deveriam ser classificadas, não nos 
parece que os termos sejam os mais adequados para um espaço destes, mas são intervenções 
profundamente contraditórias, em que num dia a Ministra diz uma coisa, no dia a seguir o Secretário de 
Estado diz outra, no dia a seguir temos o Grupo Parlamentar a dizer outra coisa completamente diferente 
e a seguir temos os eleitos autárquicos do PS da região, a dizer uma coisa completamente diferente. Sobre 
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matéria de coerência, o Partido Socialista relativamente a esta matéria das NUTS “é um exemplo brilhante 
daquilo que é a coerência”. Estranhamos profundamente que nesta saudação que o Partido Socialista faz 
sobre esta matéria de fundos comunitários, nada diga sobre aquilo que é o acordo de parceria que está a 
ser negociado entre o Estado português e a Comissão Europeia, em que a Área Metropolitana ficará 
profundamente prejudicada com a península de Setúbal mais uma vez a ver reduzida a sua participação 
nos fundos comunitários. Estamos a falar de menos 436 milhões de euros, para os 18 municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, estamos a falar de um corte superior a 50%, face ao anterior Quadro 
Comunitário e estamos a falar de uma diminuição da comparticipação nos projetos candidatados, de 50%, 
que já é miséria que é, para 40%.  
É isto que o Partido Socialista hoje vem aqui saudar? Esta é a pergunta que fazemos à bancada do Partido 
Socialista.  
 
Flávio Lança (IL) – Saudamos o Governo, finalmente após tanto tempo, que tenha chegado ao que toda a 
gente no distrito já sabia e que só o Governo não queria ver, talvez porque desse jeito esta atrocidade 
tenha sido causada pelo PSD. Esperemos que tal promessa se realize e não fique esquecida com as 
eleições que estão à porta. Estamos a favor desta saudação e também estaremos a favor, caso não se 
concretize este anúncio em fevereiro, de um voto de protesto. 
  
Rita Sereno (PPD/PSD) – Os deputados do PSD não acompanham a saudação e consideram ser de toda a 
justiça recordar esta assembleia, que a ação do Governo agora anunciada, resulta de um trabalho 
consistente e permanente dos nossos deputados parlamentares do distrito, em especial o deputado Nuno 
Carvalho, que posteriormente foi acompanhado por outros que igualmente reconheceram a possibilidade 
de reverter a situação e voltar a dotar a península de Setúbal de condições equitativas no acesso a fundos 
europeus. Depois decorridos mais de seis anos dos Governos PS, suportados pelo PCP e Bloco de 
Esquerda, nada fizeram para reverter a situação, mesmo depois de alertados pelo PSD, para os efeitos 
negativos no âmbito da atribuição dos fundos europeus para a península. O que mais importa é encontrar 
uma solução para que haja uma compensação dos valores dos fundos e assim ser alavancada economia de 
Setúbal. Esperemos que esta assembleia não tenha que ser sujeita a constantes saudações, isto porque se 
trata de uma saudação, por o Governo anunciar possibilidades de atuação e agir de acordo com as suas 
obrigações em estado democrático. Esperamos assim a sua efetiva concretização.  
 
Paulo Lopes (PS) – Quando ouvi a inscrição da senhora deputada do PSD pensei que vinha fazer um 
pedido desculpa, pelo facto do PSD ter retirado a península de Setúbal e ter provocado este imbróglio, e 
depois iria agradecer ao Governo ao PS por ter em fase de resolução este problema, que o PSD criou! Não 
o fez, quis ir por outro caminho, respeito, mas fica registado que falhou na minha na expectativa que eu 
tinha da sua intervenção. 
Dizer em relação ao PCP, também de forma muito rápida e sintética, que os autarcas do PCP também 
trabalharam para esta solução. Todos os partidos, a sociedade civil, a Associação Empresarial, a Cáritas, 
houve várias entidades que tiveram uma intervenção muito forte para que este problema fosse primeiro 
identificado, depois criado uma solução para a sua resolução. Em vez de se juntarem à decisão que o 
Governo tomou em boa hora, de transformar a península numa NUT III e numa NUT II, porque a NUT II é 
que traz o dinheiro para a península de Setúbal, não é NUT III, como o PSD e o deputado Nuno Carvalho 
tanto falou. É a NUT II que faz a diferença, no entanto, optam por criticar e desconfiar sobre o Governo. Eu 
e a população portuguesa já estamos habituados a que o nosso Primeiro-ministro, quando dá a palavra 
cumpre, é uma questão de esperar, como o Hospital de Setúbal está a ser feito com o concurso público 
lançado. Não foi no tempo do Governo PSD, não são as obras da Câmara Municipal de Setúbal que já vai 
com 90 e tal dias, como já aqui foi falado. É obra e é promessa do António Costa que sempre disse, 
“palavra dada é palavra honrada”. É esperar para ver e os portugueses vão ver! 
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Vítor Rosa (BE) – É um consenso alargado de todas as forças políticas, quanto à necessidade de uma NUT 
II e uma NUT III para a península de Setúbal. Relativamente a isso acompanhamos esta preocupação do 
Partido Socialista contida neste texto.  
Relativamente à questão de anúncios do senhor Primeiro-ministro, é curioso que o PS poderia ter feito 
uma saudação, quando foi o anúncio da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, porque foi também na 
Autoeuropa, curiosamente, foi feito esse anúncio da mesma forma que foi feito este anúncio. São 
coincidências ou não, a própria história depois o dirá, mas é curioso estas coincidências.  
O Partido Socialista andou de costas voltadas, tão depressa dizia alguns elementos dos deputados da 
região que queriam, depois era a Ministra a dizer o contrário, depois em fóruns vinham com outras ideias 
e tudo aquilo que aqui já foi referido.  
Iremo-nos abster relativamente a esta saudação, porque acho a questão principal aqui é que estaremos de 
acordo em relação à necessidade das NUT II e III para a península de Setúbal. Andarmos de saudação em 
saudação até à sua concretização vai um grande passo.  
Em nota de rodapé relativamente ao PSD, tem que haver algum decoro nalgumas intervenções que aqui 
são feitas, porque vir dizer que o PSD que foi quem mais trabalhou para que fosse retirada à península de 
Setúbal a NUT, vir dizer com grande pompa e circunstância, com grande bandeira no ar, que se não fosse o 
senhor deputado Nuno de Carvalho e se não fosse o PSD, coitada da península de Setúbal!  
Haja algum decoro no meio disto tudo. 
  
Não havendo mais intervenções, foi a saudação rejeitada com 23 votos contra, 17 da CDU e 6 do PSD, 2 
abstenções, 1 do CH e 1 do BE e 11 votos a favor, 9 do PS, 1 do PAN e 1 da IL. 
 
Presidente da Mesa – Passamos ao voto de pesar apresentado pela CDU pelo falecimento de Francisco 
Lobo (conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 12) 
 

“Voto de Pesar 
Francisco Lobo 

A Assembleia Municipal de Setúbal manifesta profundo pesar pelo falecimento de Francisco Lobo, antigo 
presidente desta Câmara Municipal, e apresenta à família enlutada sentidos pêsames. 
Francisco Lobo foi alguém que, nos noventa anos que viveu, dedicou boa parte do seu tempo a construir 
uma cidade mais justa, a fazer de Setúbal a grande cidade que é hoje. 
Era um daqueles homens que, como foi destacado na homenagem que lhe foi feita no Salão Nobre desta 
Câmara Municipal, por ocasião do seu 80º aniversário, em 2011, não descansava, que nunca descansou 
enquanto sentiu que estava por fazer a verdadeira transformação por que ansiavam.  
Nos seus noventa anos de vida foi o mais perfeito símbolo de esperança e de convicção de que um mundo 
mais justo, mais solidário, mais equilibrado é possível.  
O Francisco Lobo que conhecemos foi um dos que, no pós-25 de Abril, agarrou nas impossibilidades 
apregoadas incansavelmente e transformou-as em probabilidades.  
Muitas transformaram-se em realidade quando foi presidente desta Câmara Municipal.  
Com ele e com os que o acompanharam na Comissão Administrativa e no executivo camarário entre 1974 
e 1985, o concelho de Setúbal passou de uma taxa de cobertura de abastecimento de água de 65 para 98 
por cento, de uma taxa de cobertura de esgotos domésticos de 43 para 97 por cento. 
Com Francisco Lobo, Setúbal ganhou a sua primeira companhia de teatro profissional, o TAS, a quem a 
autarquia deu todas as condições necessárias de funcionamento. 
Com ele, a Câmara Municipal desmentiu que fosse impossível acabar com muitos dos bairros de barracas 
que proliferavam pelo concelho ao expropriar terrenos nas Pontes, no Faralhão, nas Praias do Sado, na 
Azeda ou em Vendas de Azeitão para que as cooperativas de habitação recém-formadas pudessem 
construir milhares de novas casas condignas. 
À distância de 45 anos é fácil desvalorizar um esforço que tinha na base uma profunda preocupação social, 
política e ideológica, na qual a maior urgência era resolver problemas básicos como o abastecimento de 
água ou os esgotos, algo que hoje damos por adquirido.  
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Em 1974, como o Francisco Lobo recordou num livro que escreveu, cerca de 28 mil pessoas viviam em casas 
deficientes e, destas, 16 mil viviam em “bairros de lata” ou em zonas degradas e insalubres. 
Com ele, a vida cultural e associativa de Setúbal, reprimida por décadas de obscurantismo e repressão, 
multiplicou-se por mil. A nossa cidade, o nosso concelho, ganharam novo estatuto. Não aquele que as 
convenções artificiais do salazarismo atribuíam a Setúbal, mas sim o da cidade que cresce e se desenvolve 
com o trabalho de todos, que contribui decisivamente para o desenvolvimento nacional.  
Francisco Lobo foi mesmo um desses raros homens que revelam as qualidades humanas e políticas que 
fazem das cidades aquilo que desejamos que elas sejam. 
Um dos que, mesmo nas condições mais adversas do pós-25 de Abril, sem meios financeiros nem recursos 
humanos nem técnicos, deu um contributo inestimável para a construção do que é hoje um dos maiores 
feitos da democracia portuguesa.  
O Poder Local de que foi fundador e ajudou a construir continua a ser a mais justa forma de exercício da 
democracia, aquela em que a representatividade dos cidadãos eleitores é mais apurada e onde as pessoas 
ainda são ouvidas com atenção e com consequências práticas. 
Na obra de Francisco Lobo encontramos todas as razões para defender o Poder Local Democrático, um 
poder profundamente imbuído da representatividade popular. 
Sem ele, Setúbal não seria a cidade que hoje é.  
Francisco Leonel Rodrigues Lobo nasceu no Barreiro em 17 de Novembro de 1931. Membro do Partido 
Comunista Português, dedicou a sua vida à defesa dos direitos e da melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores e das populações que serviu e à defesa da democracia. 
Em 1962, a luta contra a ditadura, pela liberdade e a democracia, levou-o às prisões do fascismo, onde 
permaneceu dois anos. 
Em 1965, vem morar para Setúbal, iniciando atividade profissional na IMA, empresa do sector automóvel, 
onde continuou a lutar contra a ditadura e pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do 
povo. 
É, também, em Setúbal que, eleito pelas listas da APU - Aliança Povo Unido, Francisco Lobo assume a 
presidência da Câmara Municipal, durante dois mandatos, entre 1979 e 1985. 
Em 2004, Francisco Lobo é agraciado com a Medalha de Honra do Município de Setúbal na classe "Paz e 
Liberdade". 
Em 2008, Francisco Lobo publica um livro com as memórias da sua intervenção na construção do Poder 
Local Democrático em Setúbal. 
Nunca deixa de desenvolver uma intensa atividade na URAP - União de Resistentes Antifascistas 
Portugueses. 
Foi membro do Comité Central, da Direção de Organização Regional de Setúbal e da Comissão Concelhia 
de Setúbal do PCP.  
A Assembleia Municipal tudo deverá fazer para que o seu nome seja perpetuado na geografia urbana do 
concelho de Setúbal”. 
 
João Luz (CDU) – A CDU apresenta este voto de pesar pelo falecimento de Francisco Lobo, uma figura de 
todos conhecida na cidade, um homem profundamente envolvido na luta contra a ditadura pela liberdade, 
um Presidente de Câmara, um homem com um sentimento de justiça social, com uma intervenção na 
cidade e na construção do seu poder local democrático. O fundamental das questões está colocado neste 
voto de pesar que apresentamos. É uma pessoa que pensamos ser reconhecida por todos e não 
poderíamos deixar passar e de assinalar o seu falecimento.  
 
Paulo Lopes (PS) – Não poderíamos deixar de associarmos ao voto de pesar com muito lamento nosso. 
Endereçar ao Partido Comunista e à família do ex-presidente da Câmara Francisco Lobo, as nossas mais 
sentidas condolências. É sempre um momento triste quando um autarca, seja de que partido for, nos 
deixa e que deixa marca. Todos deixam marcas, a história fará o seu caminho, mas para nós enquanto 
autarcas, obviamente nos é muito próxima, por isso deixar à família e ao PCP as nossas mais sentidas 
condolências. 
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Não havendo mais intervenções, foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade e em minuta. 
 
 
Presidente da Mesa – Passamos ao voto de pesar apresentado pela CDU pelo falecimento de Luis Costa 
(conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 13). 

 
“Voto de Pesar 

Pelo Falecimento de Luís Costa 
Ontem, dia 9 de Dezembro, aos 44 anos de idade, faleceu Luís Costa, vítima de leucemia. 
Luís Costa, nasceu em Setúbal, em 1977, cidade onde aos 17 anos começou a carreira de DJ.  
Luís Costa, DJ Magazino, como era conhecido profissionalmente, torna-se um dos mais importantes e 
internacionais disc jockeys portugueses de eletrónica e um dos sócios da editora discográfica e promotora 
de festas de música de dança Bloop Records. 
Para além do seu imenso talento artístico, Luís Costa será sempre recordado pelas suas qualidades 
humanas, por um sorriso sempre presente, pelo gosto de viver e uma incrível capacidade de resistência. 
A Assembleia Municipal de Setúbal, reunida em sessão extraordinária a 10 de Dezembro de 2021, 
delibera: 
- Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Costa, endereçando à sua família as mais 
sentidas condolências; 
- Sugerir à Comissão Municipal de Toponímia que o seu nome seja tido em consideração na toponímia do 
concelho.” 
 
João Luz (CDU) – A exposição de motivos deste voto de pesar também está no voto que é expresso, Luís 
Costa faleceu ontem. Um artista desta cidade conhecido internacionalmente, com um talento incrível e 
com um conjunto de qualidades humanas que também o fizeram destacar, é com profundo pesar que 
também apresentamos este este voto.  
 
Mariana Crespo (PAN) – Em nome do PAN, tomo a palavra apenas para mostrar a minha solidariedade 
com a família de Francisco Lobo e Luís Costa e apresentar as minhas condolências. 
 
Não havendo mais intervenções, foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade e em minuta. 
 
Fez-se um minuto de silêncio. 
 
 
Presidente da Mesa – Temos uma Moção sobre “Solidariedade com a luta dos trabalhadores da 
AMARSUL” apresentada pela CDU (conforme documento arquivado em pasta anexa registado sob o n.º 
14). 

 “Moção 
Solidariedade com a luta dos trabalhadores da AMARSUL 

Considerando que: 
- No ano de 2021, os trabalhadores da Amarsul apresentaram um caderno reivindicativo à empresa no 
qual constava o aumento de salários, a regulamentação do subsídio de penosidade, insalubridade e risco, 
entre outras matérias;  
- O caderno reivindicativo não obteve qualquer resposta por parte da administração, ou melhor, a resposta 
foi: “0% de aumento e não estamos dispostos a falar mais”; 
- Após a decisão dos trabalhadores em avançar para um processo de luta, mais especificamente, uma 
greve, agendada para o período entre 29 de Novembro de 2021 e 3 de Dezembro de 2021, a EGF deu 
orientações à Amarsul para que os trabalhadores recebem um cartão de compras Continente, no valor de 
60€, supostamente para compensar os 20 meses de que estiveram na linha da frente em tempo de 
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pandemia. Qualquer coisa que dá 3€ por mês, 0,14 cêntimos por dia, valor que mal dá para comprar uma 
papo-seco, acção que foi considerada pelos trabalhadores como um puro acto de provocação e de enorme 
desconsideração pelo modo como desempenham as suas tarefas todos os dias;    
- No primeiro dia de greve, a Administração da Amarsul deu instruções à empresa de trabalho temporário 
para enviar mensagens telefónicas onde esta referia “daqui fala da Autovision. Tivemos conhecimento que 
os colaboradores da Amarsul estão de greve, e por isso viemos enviar esta mensagem a informar que 
deverá apresentar-se ao serviço. Caso não o deixem entrar nas instalações, devera contatar 
imediatamente a Polícia. Obrigado e boa semana para si”, tentando desta forma limitar os trabalhadores 
temporários de participar na greve; 
- No terceiro dia de luta, 1 de Dezembro, sem que nada o justificasse, a Administração da Amarsul, 
invocando a alteração da ordem pública chamou as forças de segurança para os ecoparques de Palmela e 
do Seixal, tendo como objectivo impedir e afastar o piquete de greve de desempenhar as suas funções. 
Ocorrendo empurrões e várias tentativas de afastar de trabalhadores da sua função no piquete de greve 
no Ecoparque de Palmela, a mesma tentativa foi feita no Seixal, onde depois de informado o comando da 
PSP que o que existia era um conflito laboral e não um problema de ordem pública, este concordou com os 
argumentos apresentados e concluiu que a ordem pública não estava posta em causa; 
- Nesse mesmo dia, por indicação da Direcção Nacional da PSP, dá-se lugar à intervenção junto do piquete 
de greve afastando o mesmo da porta da empresa, impedido que o piquete constituído nos termos da lei 
cumprisse o seu papel e a sua função legalmente definida, para tal passou a efectuar as suas funções de 
outra forma; 
- No decorrer do quarto dia de greve, 2 de Dezembro, a PSP, a Administração da empresa e a Câmara 
Municipal de Almada decidem escoltar os camiões do lixo da Câmara Municipal de Almada, afastando o 
piquete de greve da porta do Ecoparque do Seixal, acantonando-o de forma violenta e agressiva, de forma 
a que os camiões entrassem no aterro, e o piquete de greve deixa-se de cumprir as suas funções; 
- A intervenção da PSP excedeu os limites e funções da sua missão e valores, a Amarsul e o grupo EGF 
(Mota-Engil), contaram com o conluio do Governo, para o caso o Ministério da Administração Interna, 
para tal basta referir que os carros de intervenção rápida e a actuação policial se efectuava dentro das 
instalações da empresa e nas costas do piquete de greve;  
A Assembleia Municipal de Setúbal, reunida a 10 de Dezembro de 2021, delibera: 
- Solidarizar-se com a justa luta dos trabalhadores da Amarsul, pelo aumento dos salários; 
- Solidarizar-se com a luta dos trabalhadores pela efectivação do seu vínculo laboral, pois nada justifica a 
contratação de 25% de trabalhadores a empresas de trabalho temporário, quando o posto de trabalho é 
permanente; 
- Repudiar todos os actos cometidos pelas forças de segurança que visaram reprimir e intimidar os 
trabalhadores em greve, impedindo o piquete de greve de exerver as suas funções nos termos legais; 
- Repudiar a atitude da administração da Amarsul (EGF/Mota Engil) pelo facto e não negociar com os seus 
trabalhadores o aumento de salário e restantes matérias reivindicativas, comprometendo deste modo o 
serviço público que deve prestar; 
- Saudar os munícipes do concelho de Setúbal pela forma cívica com que lidaram com a ausência de 
recolha de resíduos sólidos urbanos durante o período desta paralisação, evitando riscos para a saúde 
pública; 
- Exigir que a AMARSUL cumpra o contrato de concessão, prestando o serviço essencial a que está 
obrigada e pelo qual é paga pelos munícipes deste concelho, resolvendo os problemas laborais, 
promovendo o diálogo, a melhoria das condições de vida e de trabalho dos seus trabalhadores, evitando 
conflitos laborais e cumprindo a lei, designadamente, respeitando o direito à greve; 
- O Município de Setúbal cliente da AMARSUL, mas também seu accionista, não pode admitir que os seus 
munícipes sejam prejudicados por uma empresa que, após a privatização da EFG, degradou a qualidade 
dos serviços prestados e não se apresenta disponível para uma negociação séria e de boa-fé com os seus 
trabalhadores e as suas organizações representativas.” 
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Luis Leitão (CDU) – A moção “Solidariedade com a Luta dos Trabalhadores da Amarsul”, tem a ver com 
aquilo que se passou nos cinco dias em que a greve teve efeito. Não deixa de não registar aquilo que são 
as não respostas por parte da administração da Amarsul às justas reivindicações dos trabalhadores, que 
vai do mero o%, a uma não resposta àquilo que foi o seu caderno reivindicativo. Como provocação, ainda 
a mando da EGF/Mota Engil atribuem um cartão de 60 euros de compras no Continente aos 
trabalhadores, pelos 20 meses que estiveram a trabalhar em pandemia, na linha da frente. Contas feitas, 
tal como consta na moção, dá 3 euros por mês, 14 cêntimos por dia, uma completa falta de consideração 
pelos seus trabalhadores. Como foi visível na greve, quando os trabalhadores temporários aderiram à 
greve, a empresa de trabalho temporário Autovision, uma empresa do grupo Volkswagen, enviaram uma 
mensagem a intimidar os trabalhadores que tinham feito greve e a limitar também o exercício do direito à 
greve. A greve continua e no dia 1 são chamadas as forças de segurança, onde afasta o piquete de greve 
em Palmela de exercer as suas funções. No Eco Parque do Seixal, depois de verem que não estava em 
causa a ordem pública, a PSP abandona o local, mas volta com uma indicação da Direção Nacional da PSP a 
dizer, “Os trabalhadores não estão a cumprir os serviços mínimos”. Não sei quem é a PSP para interpretar 
algum acordo de algum tribunal arbitral no âmbito dos serviços mínimos, (uma aberração), tendo em vista 
intimidar os trabalhadores que estavam a exercer o direito à greve, a intimidar toda a gente que lá estava, 
chegando ao ponto de dizerem, “encostem-se ali que está frio, encostem-se mais uns aos outros, para 
tentar fazer passar os carros”. Como não conseguiram, em conivência com a PSP, em conivência com a 
Câmara Municipal de Almada, em conivência com a administração da AMARSUL, que deixou montar 
dentro das suas instalações e no Eco Parque do Seixal, o posto de comando da PSP, que escoltam os carros 
do lixo para entrarem em aterro.  
A moção visa solidarizarmos com aquilo que se passou com os trabalhadores e a justa luta dos 
trabalhadores da AMARSUL, pelo aumento de salários, com os trabalhadores temporários que não devem 
ser temporários, mas que são cerca de 25% de trabalhadores com contrato de trabalho de emprego 
temporário, que estão a prestar funções de caráter permanente naquela empresa, por essa razão devem 
ter um vínculo efetivo. Repudiar todos estes atos, quer da administração da AMARSUL quer do Ministério 
da Administração Interna, que também foi conivente com todas estas questões. Repudiar também aquilo 
que foi a atuação da Câmara Municipal de Almada neste âmbito. Saudar os munícipes do concelho de 
Setúbal, pela forma como lidaram com esta greve. Exigir da AMARSUL que cumpra o contrato de 
concessão e o serviço a prestar e que negoceie com os seus trabalhadores. 
 
Flávio Lança (IL) – A Iniciativa Liberal é favorável a que os trabalhadores vejam os seus salários a subir, 
desde que as empresas tenham capacidade de suportar esses aumentos. Acreditamos que os 
trabalhadores preferem manter os seus empregos, a colocar a empresa onde trabalham, numa situação 
crítica e que têm que fechar portas, ninguém ganha com esta situação. O que está descrito no relatório e 
contas de 2020 da AMARSUL foi que teve prejuízos significativos em 2019, cuja implicação foi a 
impossibilidade de poder desembolsar os valores de crédito já contratado com o BAY, para financiar o seu 
plano de investimentos. A AMARSUL indica ainda que no ano 2020, pelas tarifas anormalmente baixas, 
teve dificuldade em manter um equilíbrio entre qualidade e objetivos do serviço público, com a 
sustentabilidade económica da empresa. Os trabalhadores têm direitos e têm deveres, tal como as 
empresas têm direitos e têm deveres. A Assembleia Municipal de Setúbal, como órgão deliberativo, deve 
estar solidária com todos os munícipes do município, sejam eles trabalhadores, empresas e deve atuar, 
porque todos eles pagam impostos e contribuem para o crescimento da região, e deve ter uma postura 
conciliadora que contribua para um diálogo responsável. Consideramos que esta proposta não acolhe 
estes princípios. 
 
Paulo Lopes (PS) – Esta moção não tem como fim principal a solidariedade com os trabalhadores da 
AMARSUL, é um ataque descarado tremendo às forças de segurança pública, à PSP, à GNR e ao Governo. 
Quando verificamos no seu preâmbulo, “A ação tão pormenorizada da PSP e da GNR, com ações violentas 
e agressivas sobre o piquete de greve”, é muito grave. É muito grave se vocês o afirmam e depois não se 
confirma, porque não podemos lançar uma forma irresponsável, uma dúvida tremenda sobre a ação das 
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forças de segurança pública, porque os senhores entendem que isto é quase um comunicado do sindicato, 
que deve-se pôr em causa de uma forma leviana, porque o PCP pela ação dos seus deputados e o 
Presidente da Mesa fez-nos chegar a essa firma a informação, através do Parlamento na Assembleia da 
República, questionou o Governo “O que é que aconteceu e se aconteceu?”, mas os senhores já estão a 
dizer que aconteceu! 
Não estão à espera das respostas, já definiram o que aconteceu. Eu não estava lá, mas alguém estava lá e 
vai responder, e se isso aconteceu a polícia vai ter que decidir como é. Não aceito isso e isso é a vossa 
versão, eu quero saber a versão independente. O Partido Socialista não pode aceitar que vocês peguem 
num ataque às forças de segurança, para atacar o Governo, porque estamos em pré-campanha eleitoral. 
Para defender o Governo deveriam acima de tudo ter aprovado o orçamento, porque esse sim, defendia 
os trabalhadores, mas os senhores preferiram aliar-se à direita. Quando a CDU faz um ataque tão 
descarado às forças de segurança pública sem ter respostas concretas, isto é mesmo irresponsabilidade. 
 
Vítor Rosa (BE) – Acompanharemos esta moção da CDU, porque acima de tudo, o Bloco de Esquerda, 
também ao nível do seu grupo parlamentar, questionou o Governo sobre a atitude e a presença das forças 
de segurança, num piquete de greve.  
A intervenção do senhor deputado Paulo Lopes, numa defesa quase securitária que me fez lembrar outros 
partidos aqui do nosso espectro político, que é a defesa intransigente das forças da ordem. A questão que 
se coloca, em que os serviços mínimos estavam atribuídos, qual a razão para que a empresa justifique a 
presença das forças da ordem naquele piquete de greve. Essa era a questão que o PS deveria aqui levantar 
e não esta intransigência como o deputado Paulo Lopes aqui veio trazer.  
Achamos que não pode acontecer num estado democrático em que os trabalhadores têm o seu direito à 
greve e que forças da ordem venham pôr em causa o seu legítimo direito, o direito à greve, e que depois 
apareçam forças da ordem para impor as condições de uma empresa. É tão simples quanto isto.  
 
Luís Maurício (CH) – Vejo aqui a CDU e o Bloco de Esquerda muito nervosos com a polícia, como se a 
polícia fosse o problema do país. Somos solidários com a AMARSUL, agora a polícia ser o problema, é algo 
muito importante.  
Julgo que, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP, deviam estar importados com o facto de a câmara ser 
acionista da AMARSUL e deviam perguntar à Câmara porque é que não tenta resolver os problemas, agora 
culparmos os polícias por estarem a fazer o seu trabalho, os quais dedicam as suas vidas para defenderem 
vocês todos. Um dia poderão precisar deles, mas virem para aqui atacar a polícia, tenham vergonha!  
 
Luís Leitão (CDU) – Porque é que está aqui a dizer que foi uma atitude violenta e agressiva? Eu estava lá, 
fui empurrado por um PSP e por um GNR que não tinha que se meter num conflito laboral. Era um conflito 
laboral, não era uma questão de ordem pública que ali estava. É tão simples quanto isto.  
Relativamente à polícia, não estamos contra a polícia, houve alguém que lhes deu ordens para fazerem 
aquilo que eles não deviam fazer. Esse alguém, foi alguém que tomou uma opção de classe que se chama 
PS, Ministério da Administração Interna e o senhor que já lá não está, que já se demitiu. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a Moção aprovada por maioria e em minuta, com 18 votos a favor, 17 
da CDU e 1 do BE, uma abstenção do PAN e 17 votos contra, 9 do PS, 6 do PPD/PSD, 1 do CH e 1 da IL. 
 
 
Alexandre Teles (PPD/PSD) – Fez a seguinte declaração de voto: “O PSD, partido fundador do Estado de 
Direito e da proteção aos trabalhadores e do direito à greve, seria, em princípio, solidário com a moção 
apresentada, mas as deliberações constantes da proposta vão para além dos fundamentos iniciais ao 
repudiar a ação das forças policiais e da empresa AMARSUL. Somos solidários com a luta dos 
trabalhadores pela efetivação do seu vínculo laboral e na saudação aos munícipes do concelho, pela forma 
cívica com que lidaram com a ausência de recolha de resíduos sólidos urbanos.  
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Os restantes pontos para deliberação, são manifestamente questionáveis e à falta de melhor fundamento, 
a presente moção poderia ser entendida como um ato solidário da CDU com o executivo desta câmara, 
pelo modo como parece desvincular-se de qualquer responsabilidade sobre a matéria plasmada, uma vez 
que a Câmara Municipal de Setúbal, liderada pela CDU, autora da presente moção é cliente e acionista da 
AMARSUL e parece não ter utilizado os meios adequados para garantir que as matérias reivindicativas dos 
trabalhadores estejam a ser asseguradas.  
Friso, também, ao Sr. Presidente que não sabe que foram só metidos verdes junto aos terrenos da CROAC, 
não foram só verdes, foram resíduos sólidos urbanos e monos.” 
 
Luís Maurício (CH) – Fez a seguinte declaração de voto: “O CHEGA declara que vai estar sempre ao lado 
dos trabalhadores, mas repudia e não pode deixar de repudiar este ato da CDU, e o Bloco de Esquerda 
concordou, contra as nossas forças de segurança. Nunca vamos permitir que as nossas forças de segurança 
sejam atacadas.” 
 
 
Presidentes da Mesa  – Moção “Gestão dos cuidados de saúde em Setúbal”, apresentada pela IL 
(conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 15). 
 

“Moção 
Gestão dos cuidados de saúde em Setúbal 

Considerando que: 
- Foram auscultadas às várias entidades com responsabilidades na área da Saúde do município de Setúbal, 
ACES Arrábida, Centro Hospitalar de Setúbal e Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, pela Iniciativa 
Liberal Setúbal durante os últimos meses no sentido de perceber e esclarecer melhor a temática da saúde e 
as várias propostas de solução; 
- Em reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, foi apresentado o projeto 
de construção do novo edifício do hospital, o que sendo um ponto positivo nos levanta desde logo algumas 
reservas, uma vez que, apesar deste novo edifício aumentar a qualidade das condições oferecidas aos 
utentes que vão usufruir de novas instalações, não está previsto qualquer aumento da capacidade 
instalada em número de camas logo que se verifique o encerramento da unidade do Outão; 
- A falta de transparência na gestão da causa pública é algo essencial e não se pode gastar dinheiro 
público sem que se conheça os benefícios efetivos dos projetos, estudos que o sustentam e expectativas de 
atividade; 
-É preocupante que se vá gastar dinheiro público em novas instalações que mais não são que um penso 
rápido, que não vão melhorar a capacidade de resposta do CHS e que vão eternizar os doentes em macas 
nos corredores à espera da existência de uma cama de internamento. 
- Resulta claro que, das audições realizadas, pela IL Setúbal, a ideia de que é necessário um novo modelo 
de prestação de saúde à população que, não prescindindo de financiamento por parte de todos nós — 
Estado — garantindo sempre acesso a todos, sirva verdadeiramente os cidadãos e seja recompensador do 
trabalho meritório prestado pelos nossos profissionais de saúde. 
A Assembleia Municipal de Setúbal, reunida a 10 de dezembro de 2021, delibera: 
- Solidarizar-se com a preocupação que a opção de alienar o edifício do Outão e mudar para um novo 
edifício não resolva o problema, sendo urgente encontrar o equilibro necessário entre novos espaços, 
aumento da capacidade de prestação de cuidados e modelo de gestão e eficiência.” 
 
Flávio Lança (IL) – Não vou ler a moção, porque ela foi entregue, mas muito rapidamente o que se trata é 
que o Hospital de Setúbal vai sofrer obras, essa obras são para acolher a ortopedia que está no Outão e o 
que a Iniciativa Liberal vê é que na prática não vai haver aqui um aumento da capacidade do hospital. Isto 
é um problema para hoje e para o futuro e é isto que estamos aqui pedir para a assembleia deliberar, que 
se solidarize com a preocupação da ocupação de alienar o edifício do Outão e mudar para o novo edifício, 
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e que não resolva o problema, sendo urgente encontrar o equilíbrio necessário entre novos espaços, 
aumentando a capacidade de prestação de cuidados e um modelo de gestão e de eficiência.  
 
Não havendo intervenções foi a Moção aprovada por maioria e em minuta, com 26 votos a favor, 17 da 
CDU, 6 do PPD/PSD, 1 do CH, 1 do PAN e 1 da IL, e 10 votos contra, 9 do PS e 1 do BE.  
 
Paulo Lopes (PS) – Fez a seguinte declaração de voto: “O Partido Socialista votou contra, mas antes disso 
dizer que a moção tem um erro no seu 3º parágrafo, “Que a falta de transparência na gestão da causa 
pública é algo essencial”, não, a transparência é que é essencial, a falta de transparência é um problema. 
Dizer que não nos revemos nesta moção, porque, ao contrário do que aqui está escrito, a ampliação do 
Hospital de São Bernardo não é um penso rápido, é urgente e é consensual que deve acontecer o mais 
rápido possível e que é estrutural, não é um penso rápido. 
Também entendemos que, ao contrário do que está escrito, não há nenhum documento e nem nenhuma 
decisão de que o Outão é para encerrar e para ir para o Hospital de São Bernardo. Não sei onde é que a 
Iniciativa Liberal foi buscar este documento ou esta decisão ou se alguma vez o Conselho de Administração 
transmitiu isso. É falso! 
Também não conseguimos perceber como é que um concurso público internacional que está a decorrer e a 
Iniciativa Liberal insiste em dizer que não há nada, por essas razões o Partido Socialista votou contra.” 
 
Isabel Conde (PPD/PSD) – Fez a seguinte declaração de voto: “O PSD acompanha esta moção, porque tal 
como já defendemos, na anterior assembleia sobre a saúde, entendemos que tem que haver uma grande 
alteração na forma de lidar com estas questões, uma questão de gestão, não só de equipamentos, como 
também de recursos humanos e de meios. A falta de meios terá que ser, efetivamente, colmatada, um 
aumento de capacidade de espaço e de infraestruturas é importante, mas não irá resolver todos esses 
problemas, mas acompanhamos a moção.”  
 
João Luz (CDU) – Fez a seguinte declaração de voto: “A bancada da CDU acompanhou esta moção, apesar 
de não subscrevermos aquilo que é o seu conteúdo de considerandos, de termos até algumas dúvidas 
sobre o que está colocado nestes considerandos, designadamente o que é que a Iniciativa Liberal entende 
por ser necessário um novo modelo de prestação de saúde. Certamente entendem uma coisa radicalmente 
diferente e oposta àquilo que nós defendemos.  
Estranhamos igualmente o momento em que esta moção é apresentada, tendo em conta que tivemos uma 
sessão dedicada apenas às questões da saúde, não tendo a Iniciativa Liberal apresentado nenhum 
documento e nem nenhuma proposta de deliberação, nesse momento, no entanto, partilhamos de 
algumas das preocupações que estão colocadas no conteúdo deliberativo e é apenas e só por isso que 
acompanhamos esta moção.” 
 
Vitor Rosa (BE) – Fez a seguinte declaração de voto: “O Bloco de Esquerda votou contra esta moção, 
porque entende que nunca é demais haver gastos dos dinheiros públicos na defesa da saúde dos cidadãos 
deste país. É isso que está num dos considerandos desta moção.  
Como tal não consideramos que, do ponto de vista de melhor gestão e melhor eficiência, nada é 
acrescentado, nada é colocado dentro desta moção. Não é dito nesta moção, sequer, para que lado é que 
vamos relativamente a esta gestão e a essa eficiência, o que é que queremos de recursos e a que é que são 
atribuídos esses recursos.  
Fazemos uma moção sobre saúde invocando um conjunto de considerandos que estão completamente 
contra aquilo que são os princípios do Serviço Nacional de Saúde e a única coisa que resta, talvez, seja a 
deliberação que é apresentada, mas essa não corresponde de todo àquilo que são um conjunto de 
considerandos da própria moção e daí votarmos contra.” 
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IV – PERIODO DA ORDEM DO DIA  
 
1. Deliberação n.º 06A/2021/MAS – Delib. CM n.º 103A/2021 – Regresso dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e de Saneamento à Gestão Pública Municipal 
 

Presidente da Câmara – Trata-se de uma proposta que é de decidir sobre voltar à gestão municipal das 
águas e do saneamento no Município de Setúbal.  
Como todos sabemos, em 1997 foi decidido pela Câmara Municipal, de então, fazer uma concessão dos 
sistemas de água e saneamento por 25 anos, esses 25 anos terminam em dezembro de 2022 e, nos termos 
do quadro legal existente, é necessário que, até 17 de dezembro de 2021, seja transmitida à 
concessionária a decisão de anunciar o termo da concessão.  
Neste caso, em concreto, o que se propõe à Assembleia Municipal é que essa decisão seja transmitida, 
também, no sentido de reativar os Serviços Municipalizados de Setúbal e voltar a gestão das águas e do 
saneamento à Câmara Municipal, neste caso, aos Serviços Municipalizados de Setúbal.  
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no fundamental é esta a questão que se coloca hoje 
aqui, a proposta é acompanhada por pareceres jurídicos, pareceres técnicos que apontam exatamente 
que a melhor solução é esta que a Câmara Municipal apresenta. A proposta foi viabilizada na Câmara 
Municipal, cabe agora aos senhores deputados pronunciarem-se, também, sobre ela.  
 
Manuel Fernandes (PS) – Daqui por um ano, mais concretamente no dia 17 de dezembro de 2022, 
termina o contrato de concessão de exploração do sistema de captação, tratamento e distribuição de água 
para consumo público e do sistema de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do concelho de 
Setúbal. Esta concessão, com duração de 25 anos, passou 4 anos da gestão municipal do Partido Socialista 
até 2001 e 21 anos de gestão municipal com a responsabilidade da CDU.  
A Assembleia Municipal, aqui hoje reunida, deverá assumir politicamente uma resposta a dar à empresa 
Águas do Sado, assim determina o atual contrato de concessão.  
Apurados os resultados das últimas autárquicas, o regresso da gestão das águas e saneamento para o 
município será certamente assegurada, visto ter sido esse o compromisso assumido perante os eleitores 
setubalense e azeitonenses dos dois maiores partidos com representação nesta assembleia em programas 
eleitorais, a CDU e o Partido Socialista.  
Terminado o contrato de concessão, o Partido Socialista pretende com a decisão política, defendida no 
programa eleitoral, três grandes pressupostos. Em primeiro lugar, reduzir os preços ao consumidor final, 
agravado ao longo do contrato, resultando na água para consumo mais cara do distrito. Isso mesmo 
consta na 6ª edição do estudo comparativo dos tarifários de abastecimento de Água de Portugal, na 
publicação 2020. Pretende aumentar o investimento na rede de distribuição e saneamento e pretende 
ainda melhorar o serviço, sendo que, não estando em causa de uma forma genérica o serviço prestado 
pela empresa concessionária, existe sempre margem de melhoria nos serviços prestados aos munícipes.  
Para suporte da tomada de decisão, a proposta da Câmara veio acompanhada por dois documentos, tal 
como o Sr. Presidente da Câmara aqui referiu, um é um estudo de viabilidade económica e financeira 
elaborado pela consultora PWC e um parecer jurídico da Sociedade de Advogados Rui Pena & Arnaut, com 
o detalhe da execução do contrato de concessão que terminará daqui por um ano. Lidos os dois 
documentos, algumas questões impõem resposta e clarificação por parte do executivo e essa resposta e 
clarificação só poderá ser feita neste momento.  
O estudo da PWC dá conta de um diferendo entre o município e concessionária até 2021, de um montante 
a favor do município na ordem dos 28,9 milhões de euros. Essa decisão resulta de um acórdão do Tribunal 
Arbitral, cuja constituição estava prevista no presente contrato de concessão. Importa, neste momento, 
aferir que ações foram tomadas pelos vários executivos da CDU para reaver esse montante a favor do 
município, enquanto o contrato de concessão decorria. Poderá o Sr. Presidente da Câmara explicar os 
passos dados para reaver esse montante em dívida? Foi referido pela ex-presidente Maria das Dores 
Meira, num debate com os vereadores do Partido Socialista a 6 de janeiro último, que o diferendo com a 
empresa Águas do Sado estava em contencioso. A pergunta que se impõe é, se existe algum processo em 
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tribunal e se existe algum contencioso que coloque em causa uma transição pacífica da gestão privada 
para a gestão pública? Agora uma pergunta que, penso que deve ser esclarecida só hoje, porque, a partir 
daqui tudo o resto deverá se desenrolar no sentido da transição, e hoje é que cabe explicar como foi 
possível o montante ter chegado a uma ordem desta grandeza. Estamos a falar em cerca de um terço do 
orçamento municipal. A empresa Águas do Sado refere que o montante da anuidade paga não foi 
totalmente aplicado na rede de distribuição de água, tal obrigação consta no contrato de concessão. 
Muito embora o acórdão do Tribunal Arbitral refira que o valor investido na rede ultrapassa os montantes 
pagos pela concessionária, no entanto, a PWC refere que as conclusões do relatório devem ser analisadas, 
tendo em conta as restrições e limitações na análise. É que as informações que foram disponibilizadas, só 
foram tidas em conta pela disponibilização do município, não se conseguiram informações de outra 
ordem, se são aquelas que foram disponibilizadas pelo município.  
Assim, estará o Sr. Presidente em condições de esclarecer se a receita da concessão foi sempre investida 
na rede de distribuição e no saneamento? Porque razão faz a concessionária, tal afirmação? Brevemente, 
teremos a discussão quanto ao modelo a adotar na gestão municipal das águas e saneamento que terá 
lugar no fim da concessão. Se teremos uma gestão direta do município ou se teremos uma delegação em 
parceria com o Estado, visto que a continuação da concessão está posta de parte, tendo em conta os 
programas eleitorais apresentados. Contudo, nada sabemos sobre o que é que já foi feito, no sentido da 
gestão direta do município, opção que a CDU refere há imenso tempo. Está a Câmara Municipal preparada 
para assumir a gestão de exploração da distribuição de água, do tratamento da fiscalização, do 
cumprimento das regras com a contratação pública para os trabalhos operacionais? 
Sendo a decisão política tomada hoje, o tempo para uma transição tranquila poderá ser escasso, tendo em 
conta uma divergência de valores tão significativos entre as partes e a decisão do modelo de gestão a 
seguir. 
Parece-nos que quem tem defendido a solução da municipalização há tanto tempo, deixou para a última 
hora um assunto de maior importância para resolver. 
Para o Partido Socialista a transição deverá salvaguardar todos os postos de trabalho afetos à concessão e 
deverão ser garantidos os serviços prestados à população sem roturas, mesmo durante o período de 
transição para a gestão municipal. 
O Partido Socialista acompanha, desta forma, a proposta de regresso, tal como foi defendido no nosso 
programa eleitoral, mas para que o Partido Socialista faça parte da solução existe ainda muito para 
esclarecer quanto à execução da concessão nestes últimos 21 anos. 
 
Presidente da Mesa – O modelo de gestão, senhor deputado, está aqui proposto à deliberação desta 
assembleia hoje.  
Na sua intervenção questiona qual será, mas está aqui proposto, é o conteúdo desta proposta, é uma 
decisão de reativação dos Serviços Municipalizados para fazer a gestão do serviço, é exatamente esse o 
objeto. 
Não entendeu assim? 
 
Manuel Fernandes (PS) – Senhor Presidente, quando se refere ao modelo de gestão ou quando me refiro 
ao modelo de gestão, dentro daquilo que é a esfera pública, existem pelo menos duas hipóteses, duas 
possibilidades, uma é a parceria com o Estado, outra é a gestão direta do município. Isso ainda não está 
decidido e, por ventura, ao longo deste ano de transição esta decisão será tomada? Acredito que sim. 
 
Vitor Rosa (BE) – O Bloco de Esquerda irá votar a favor desta deliberação, considerando, em primeiro 
lugar, a importância de reverter para a causa pública ou para a gestão pública a gestão da água, um bem 
essencial com toda a dinâmica, toda a preocupação, do ponto de vista que tem vindo a ser discutido, com 
as alterações climáticas e tudo aquilo que corresponde a um futuro para as próximas gerações e a 
necessidade de um bem essencial como a água, estar nas mãos do domínio público e não entregue a 
privados, apenas e só na perspetiva do negócio. 
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Em segundo lugar, relativamente a este contrato de concessão que termina para o próximo ano, é bom 
que nos recordemos quem é que se lembrou da privatização deste bem tão essencial. 
Fazemos aqui um conjunto de intervenções, parece que o algodão não engana, limpa mais branco ou algo 
parecido, mas é bom que a memória esteja presente de como é que foi todo este processo de privatização 
da água aqui no concelho de Setúbal. 
Quanto ao futuro, dizer que a câmara deverá, na opinião do Bloco de Esquerda, também ir mais longe na 
gestão pública da água, ou seja, ter em consideração a execução de uma tarifa social automática da água 
para aqueles que são mais vulneráveis dentro do nosso concelho, com dificuldades do ponto de vista 
social. Que a própria câmara assuma essa tarifa social automática para que as camadas da população que 
tenham dificuldades social e financeiro possam ficar abrangidas através dessa mesma tarifa social 
automática. 
Para finalizar, julgo que em 2022, com esta reversão, todo o concelho de Setúbal ficará mais satisfeito com 
o voltar, passado 25 anos, a ter a gestão sobre ordem da câmara. 
 
Flávio Lança (IL) – Começava só por um ponto prévio e muito rápido, porque o tempo também é curto, 
dedicado aqui à bancada do PS questionando se conhecem o programa Revive. Havemos de voltar ao 
tema da saúde mais à frente.  
Relativamente ao tema das águas, a Iniciativa Liberal tem aqui alguns considerandos que gostava de 
deixar, não está realmente de acordo, nestes moldes, com a passagem para a gestão pública. 
Em primeiro lugar gostávamos de referir que a atual proposta apresentada apenas mostra aqui duas 
hipóteses, manter a concessionária atual nos termos atuais ou passar para a gestão municipal com ou sem 
delegação de algumas atividades. Consideramos que o executivo deveria, nos termos que entende ser 
mais vantajoso para o município, lançar um concurso público para aferir se esta concessionária, nesses 
termos ou outros, estaria disposta a avançar para esta gestão das águas.  
O segundo ponto tem a ver com a despesa do município que, mais uma vez vou aqui frisar, nos preocupa 
esta passagem e que possa ter impacto no orçamento.  
Há algo muito importante para nós, que é por cada 100 euros de receita recebida, mais ou menos, o 
município gasta 60 euros com o seu funcionamento, sobrando, a nosso ver, muito pouco e, por isso é que 
a Iniciativa Liberal defende muitas vezes que o Estado deve ser mais magro, precisamente porque 
devemos ter mais dinheiro para investir no município e que esse investimento traga mais vantagens para 
os munícipes. Isso é outro ponto de bastante importância e que queria aqui salientar, quanto às sinergias 
que se fala, também, temos aqui algumas dúvidas. Na prática podemos estar a dizer que os trabalhadores 
da Águas do Sado irão integrar os quadros da Câmara, nesta estrutura que será reativada, mas temos aqui 
algumas questões que deixamos no ar e se quiserem responder depois a seguir, teremos todo o gosto em 
ouvir, se não irão existirem aqui funções que sejam duplicadas com aquelas que existem na Câmara. 
Refiro, por exemplo, a parte da contabilidade, não sei se a parte de engenharia, os engenheiros não 
poderão haver já na Câmara, se não teremos aqui realmente excesso em algumas áreas, havendo aqui 
alguma duplicação. 
Por fim, gostava aqui também de frisar relativamente aos riscos apontados pela consultora PWC, a qual diz 
que existem riscos na passagem para a gestão pública, em perdas operacionais associadas, a destruição de 
economias de escala, falta de conhecimento do setor e menor poder negocial por parte da operadora 
pública. Esta destruição é tão relevante quanto maior for a necessidade de investimento na rede de 
abastecimento de água ou de águas residuais. Temos aqui uma enorme preocupação em saber como é 
que o executivo irá financiar as novas operações, uma vez que está limitado no financiamento. Iremos 
assistir a uma perda de qualidade do serviço, é uma questão que deixo também, e para agravar esta 
situação, tal como já falámos no período antes da ordem do dia relativamente à questão das Obras 
Públicas, existem problemas conjunturais na adjudicação de obras e pareceu-me que é pouco aquilo que é 
possível ser feito nesta matéria e, mais uma vez, podemos estar aqui a falar do agravamento da despesa 
para o município.  
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Adicionalmente, também é conhecido que se espere que as taxas de juro comecem a subir, isto vai ter 
implicações nos juros, mais uma vez, estamos a ver despesa e aquilo que nos parece é que será despesa, 
despesa, despesa e que, no fim do dia, esta passagem poderá não ter a vantagem que efetivamente se 
apresenta, não por uma questão do estudo não estar corretamente feito, mas dos pressupostos que lá 
constam. 
Quero, também, destacar que a empresa Águas do Sado é uma empresa que tem lucros e, portanto, nesse 
sentido não é claro para nós que esses lucros continuem a ser investidos nas infraestruturas de captação e 
tratamento da água. Deixo, também, a questão, se o executivo pretende efetivamente utilizar esses 
valores para outros fins que não para o saneamento.   
 
Mariana Crespo (PAN) – Recordar que a água é parte integrante do património do planeta, sendo cada 
continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão inteiramente responsável aos 
olhos de todos. A água é condição essencial para a vida de todos, vegetais, animais ou seres humanos, a 
sua proteção constitui uma necessidade vital assim como a obrigação moral do ser humano para com as 
gerações presentes e futuras. Sendo, pois a água parte integrante do nosso património comum, parece-
nos lógico que a gestão da mesma seja pública e no mais alto respeito pelos interesses dos cidadãos e do 
planeta. É neste sentido que caminhamos, recordando que a Assembleia da República aprovou em 2017 a 
5ª alteração à Lei da Água, estabelecendo o novo princípio da não privatização do setor de água.  
No Município de Setúbal, com a atual deliberação para o regresso dos sistemas de água e de saneamento 
à gestão pública municipal e com a qual o PAN concorda, temos oportunidade de nos aproximar deste fim 
máximo. Infelizmente, não nos podemos esquecer que o respeito por este recurso natural não é ainda 
uma realidade plenamente alcançada. A escassez de água quantitativa e qualitativamente é fruto do 
desequilíbrio entre a disponibilidade dos recursos hídricos e necessidade dos usos, potenciado por 
fenómenos resultantes de ações antrópicas e alterações climáticas. O crescimento urbano, a atividade 
industrial e o conjunto das atividades ligadas à agricultura e à pecuária são os grandes responsáveis pela 
degradação da qualidade dos nossos recursos hídricos.  
O consumo de água para consumo humano, em Portugal, tem vindo a aumentar, assim como o encargo 
médio com água para o utilizador final, contudo, verifica-se, igualmente, que existe um grande desperdício 
de água tratada e de qualidade, seja através de condutas ineficazes ou as que são utilizadas para fins 
públicos. Temos e devemos fazer melhor com a mudança que agora se avizinha no Município de Setúbal, é 
fundamental que o município pugne por medidas de proteção e conservação da água, do uso eficiente da 
água, da gestão da procura, tendendo para uma situação de permanência das utilizações que caia dentro 
dos limites de disponibilidade dos recursos existentes. É fundamental implementar metodologias de 
redução das perdas de água, acelerar a certificação dos sistemas de gestão ambiental, gestão de qualidade 
e certificação energética, bem como a elaboração dos planos de contingência e eficiência energética.  
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Por inércia intencional ou fundamentos ideológicos, o Executivo da Câmara 
Municipal só agora, a um ano do término da concessão com as Águas do Sado, ter apresentado a presente 
deliberação sobre a gestão dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento condicionou a 
decisão sobre uma das três possíveis soluções. As três vias possíveis seriam a gestão direta, a delegada ou 
concessionada.  
Tal como foi esclarecido pelo vereador Carlos Rabaçal, em reunião de Câmara de 24 de novembro, para se 
proceder a uma nova gestão concessionada seria necessário um conjunto processual que duraria, pelo 
menos dois anos. Ora, o estudo anexo à presente deliberação, resultou de um contrato de prestação de 
serviços datado de 7 de outubro de 2020, impedindo a concretização desta última solução, caso fosse o 
parecer mais favorável para o município e para os munícipes, primeiros destinatários do serviço em causa.  
O estudo elaborado pela consultora externa indica que o cenário de exploração direta apresenta um valor 
atualizado líquido para o Município de Setúbal, superior ao cenário da concessão, contudo não parecem 
estar claramente demonstradas as vantagens da opção de gestão direta sobre uma gestão delegada, 
nomeadamente com as Águas de Portugal. Mas a gestão do sistema de abastecimento de águas e de 
saneamento é mais do que apenas números, cabe-nos também, enquanto Assembleia Municipal, ser o 
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garante de todo o processo que trará vantagens para os munícipes, quer do ponto de vista da qualidade e 
custos de serviços, quer para a proteção dos trabalhadores cujo vínculo contratual será alterado pela 
extinção da concessão. 
 
João Luz (CDU) – Julgo que a primeira questão a sublinhar nesta assembleia é o caráter histórico da 
decisão que estamos hoje aqui a tomar. Trata-se de pôr fim a um processo de concessão da água e do 
saneamento no Município de Setúbal, uma concessão que julgo que é caracterizada por todos os 
setubalenses da forma como conhecemos. É, talvez, das situações mais unânimes que temos no concelho, 
é a caracterização destes 25 anos de concessão às Águas do Sado.  
Não interessa agora fazer o histórico, mas não deixaremos de sublinhar que, em 97, uma gestão incapaz 
de gerir e o município decidiu passar para a gestão privada, decidiu passar este recurso estratégico 
essencial à vida para as mãos de privados submetendo a uma gestão que se submete a um objetivo, que é 
um objetivo natural de um privado, o objetivo do lucro. Essa é para nós uma questão central, é que a 
gestão da água e do saneamento não pode estar submetido a este interesse, porque é o interesse público 
que deve comandar esta gestão, são os interesses do desenvolvimento do território, é a utilização e a 
visão da água e do saneamento como elementos estratégicos para o desenvolvimento e o bem-estar das 
populações.  
A decisão do Partido Socialista, tomada em 97, relativamente à gestão das Águas do Sado, estamos certos 
que não deixará saudades aos munícipes deste concelho.  
Importa saudar esta decisão, a tomada de caminho que está a ser feita, e uma ideia de que ela é apenas 
um instrumento para um conjunto de objetivos que queremos, aliás, assumimos do ponto de vista do 
compromisso eleitoral. Assumimos ao longo de todos estes mandatos no sentido de termos composição, 
este enquadramento e esta proposta de que assim que possível regressaria a gestão da água e do 
saneamento à gestão pública e, portanto, temos aqui um conjunto de objetivos mais amplos a trilhar. 
Tarifas mais baratas, continuar a investir no fecho das redes, na substituição e manutenção das 
infraestruturas, a inovação em combate às perdas e às influências indevidas, na valorização dos 
trabalhadores, a promover a sustentabilidade ambiental, social e económica e a criação de um tarifário 
social, como aqui também já foi por outros referido, e assumir aquilo que é a autonomia do poder local na 
gestão destes recursos. Esta é para nós uma matéria também ela central, no momento em que muitos 
querem ter uma palavra a dizer sobre este setor.  
É interessante verificar que, num conjunto de áreas, a ideia é atribuir para os municípios mais 
responsabilidades e mais encargos, quando se trata de água e de saneamento as perspetivas são 
precisamente inversas, são as de retirar estas responsabilidades aos municípios. O compromisso do 
município de um tarifário mais barato, pode ficar precisamente em perigo por esta via, é que no tarifário 
da água e do saneamento está incluído o tarifário dos resíduos com os custos cada vez mais acrescidos por 
uma gestão privatizada da EGF e da AMARSUL. Há pouco, não fomos tão longe nesta discussão, quando, se 
calhar devíamos ter ido, é que os problemas e os resultados negativos dessa empresa decorrem 
precisamente da sua privatização. As taxas ambientais cada vez mais elevadas, a TGR (Taxa de Gestão de 
Resíduos e a Taxa de Recursos Hídricos), é preciso dizer que da parte do município, da parte da gestão da 
CDU, estes são os objetivos e é preciso enquadrá-los num contexto mais amplo e mais lato onde as 
políticas seguidas visam, precisamente, o inverso, que é a liberalização deste setor. Esta liberalização tem, 
ao contrário do que aqui foi dito ou pelo menos tentado explicar, consequências e não tem consequências 
em Setúbal, há um conjunto de municípios com orientações políticas e ideológicas muito diversas daquela 
que gere o concelho de Setúbal, onde as conclusões são precisamente as mesmas, as concessões de água 
e saneamento são um desastre para as populações e para os municípios. Saem muito caras a todos, aliás, 
basta, se houver curiosidade, porque me pareceu em algumas intervenções desconhecer-se o 
enquadramento até legal e jurídico das concessões, bem como dos Serviços Municipalizados. Mas basta 
olhar para auditoria do Tribunal de Contas sobre as concessões e ver as conclusões que nelas estão 
contidas ou se tiverem uma curiosidade um bocadinho mais abrangente, olhar para o estudo da 
Universidade de Greenwich sobre o processo de remunicipalização que está a ocorrer em todo o mundo e 
onde acontece nos locais ideologicamente mais afastados daquilo que é a perspetiva que temos. As 
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conclusões são sempre as mesmas, a gestão privada destes recursos constitui um desastre e saem muito 
caras aos territórios e às populações.  
Apenas para terminar, e porque estamos ou já estivemos numa de saudações, importa, de facto, saudar a 
decisão e o anúncio do Partido Socialista de fazer parte da solução, é porque já fez parte do problema e 
não podemos deixar de saudar esta inversão, ainda que sem reconhecer aquilo que foi o erro da decisão 
tomada e o que custou essa mesma decisão, mas hoje fazem parte da solução e é motivo para saudarmos. 
Também dizer que o Partido Socialista e a intervenção que o senhor deputado Manuel Fernandes fez, 
certamente por alguma distração, não terá lido a proposta toda, é porque a proposta é muito clara no seu 
conteúdo deliberativo, e trata-se de reativar os Serviços Municipalizados de Setúbal e a assunção por estes 
da atividade da prestação de serviços públicos essenciais ao abastecimento de água e saneamento, 
enquanto entidade gestora dos respetivos sistemas. Não há dúvida nenhuma sobre o que estamos aqui a 
discutir, senhor deputado, não sei em que momento posterior é que quer discutir isto, mas o momento é 
aqui e agora. 
 
Manuel Fernandes (PS) – Após a intervenção do senhor deputado João Luz, obviamente que ainda está 
por esclarecer tudo aquilo que o Senhor Presidente da Câmara poderá esclarecer, segundo as perguntas 
que fiz na minha primeira intervenção, mas deixa-me em aberto aqui algumas considerações feitas pelo 
senhor deputado João Luz que não gostaria de deixar de responder. 
 O senhor deputado João Luz quer hoje que discutamos aquilo que foi decidido há 25 anos, tal como 
esperamos daqui por 40 anos conseguirmos discutir aquilo que foi a decisão tomada na política de 
mobilidade entregando o estacionamento tarifário a uma entidade privada. É uma boa coerência quando 
encontramos autonomia do poder local, sendo que era o que não existia em 97, que era a autonomia do 
poder local e aí entregou-se à entidade privada a gestão da água e agora não há certamente competência 
e nem autonomia do poder local para se entregar a política de mobilidade a uma entidade privada. Senhor 
deputado, tal como espero que viva este tempo para daqui a 40 anos conseguir explicar as tomadas de 
decisão na política de mobilidade. Hoje já não tenho possibilidades de explicar, muito embora 
pudéssemos fazer essa reflexão num outro fórum, o que acontecia e qual a conjuntura que aconteceu em 
1997 para tomar as decisões que foram tomadas. Certamente, muitas das coisas que foram feitas, 
nomeadamente no saneamento básico, Vossa Excelência não fez e não teve oportunidade de fazer ao 
longo da duração dos vossos mandatos, e o que assistimos foi a ausência de saneamento básico em todas 
as freguesias do nosso concelho. Para resolver o problema de saneamento básico, certamente, não serviu, 
agora na altura da decisão de passar para a entidade privada.  
Cumpre-me aqui, também, dizer que não houve privatização nenhuma, é que se houvesse alguma 
privatização, hoje não estávamos a discutir o regresso dessa concessão à entidade pública. Aquilo que tem 
sido dito, exageradamente, ao longo de muitos anos da privatização, é que não houve privatização 
nenhuma, o que houve foi uma concessão e a diferença está aqui, é que hoje estamos a decidir o regresso 
à entidade pública daquilo que foi uma concessão.  
 
João Luz (CDU) – Não querendo entrar aqui num diálogo direto, não deixarei de sublinhar o seguinte, julgo 
que houve alguma desatenção da parte do Partido Socialista, designadamente à intervenção da deputada 
Mariana do PAN. De facto, vir aqui comparar estacionamento com água e saneamento é demonstrativo do 
tipo de analogia que o Partido Socialista faz. Apresentaram há pouco uma moção interessante e que 
acompanhámos sobre direitos humanos e entre um direito humano à água e saneamento, estamos a falar 
de uma coisa, e em relação ao estacionamento, estamos a falar realmente de outra, mas cá estaremos 
para assumir as nossas decisões ao contrário do PS que continua sem assumir as deles. Já se passaram 25 
anos e continuam sem fazer essa assunção das responsabilidades que tiveram neste processo e no que ele 
custou a todos nós. É que alguns dos problemas que o Partido Socialista aqui identifica em matéria de 
água e saneamento decorrem precisamente da decisão que tomaram em 97. É precisamente daí que 
decorre. Não, não é. Está bem, podemos ficar por aqui.  
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Já agora, senhor deputado, também um outro alerta, não é sugerir, mas, se tiver curiosidade, leia o último 
relatório do Relator Especial de Direitos Humanos da ONU sobre a água e saneamento, onde ele discorre 
sobre os processos de privatização e onde enquadra desde a privatização de capital social à prestação de 
serviços, ao outsourcing e às concessões, todas elas no âmbito do domínio das privatizações e dos custos 
que elas têm direitos humanos em todo o mundo. Nem se trata de um documento feito a propósito aqui 
do Município de Setúbal, mas se quiser e tiver curiosidade, poderá ver que uma concessão é, de facto, 
uma privatização na medida em que transfere para a esfera privada a gestão e a decisão sobre matérias 
fundamentais, neste caso em concreto, em matérias de direitos humanos como estamos a falar no serviço 
de abastecimento de água e saneamento. 
 
Manuel Fernandes (PS) – Também não querendo entrar aqui em diálogo direto, mas a única coisa que me 
traz aqui é que a CDU sempre disse ao longo de todo o contrato de concessão que era sua intenção, uma 
vez que tendo essa possibilidade, de passar o contrato de concessão para a esfera do município. Teve 
várias oportunidades ao longo destes 20 anos, e a que é mais evidente é o facto de que o próprio 
executivo sempre disse e a bancada da CDU reiterou, o facto de que essa dívida era uma inconformidade, 
uma forma de que a concessionária Águas do Sado não estava a cumprir com o contrato. Ora se não 
estava a cumprir com o contrato, esse contrato podia simplesmente ser resgatado, mas não o fizeram, 
porque não quiseram. Vossas Excelências têm uma retórica e uma ação diferente daquilo que é a retórica, 
aquilo é que deveria ter sido assumido e o que foi assumido foi que era para passar para a esfera do 
município e não o fizeram. E não o fizeram, porque, pura e simplesmente não quiseram e tiveram duas 
oportunidades para aumentar o preço da água e não as ajeitaram, fizeram em 2012 e fizeram novamente 
no início deste ano e com os votos contra do PS e do PSD e assim Vossas Excelências aumentaram o preço 
da água. 
 
Rui Lamim (PPD/PSD) – Convém clarificar um pouco o que é que estamos aqui a fazer. Trata-se do 
términus da concessão. É isto que está colocado, o seu términus, daqui a um ano aproximadamente, e o 
regresso desses serviços aos serviços municipais. Creio que é isto. É clarinho, não é? Era clarinho na cabeça 
de todo o mundo, pelo menos na minha, até há uns momentos atrás, porque começou-se a falar em 
modelos de gestão. Não vamos complicar o caminho que está a ser feito. No PSD, não temos nenhum 
preconceito ideológico de que a gestão da água seja pública ou privada, somos livres para decidir, para 
escolher o melhor processo para as populações.  
O PS e a CDU apresentaram-se aos eleitores com uma certa proposta, pelo que, tendo a maioria não só na 
vereação, mas, como aqui nesta assembleia, pensei que estávamos todos no caminho perfeitamente claro, 
que seria, em termos de forma, o final da concessão e a colocação desses mesmos serviços, um serviço 
municipalizado gerido diretamente pelo município, com um objetivo. Porque a forma é importante para 
que cumpra o objetivo e o objetivo que parece que estamos todos alinhados, é o melhor preço e o melhor 
serviço. Os senhores estão a ser os promotores de uma certa solução e queremos garantir, queremos 
exigir, aliás, todos os setubalenses exigem e vão garantir o melhor preço e o melhor serviço de água nos 
próximos tempos. Cá estaremos para o fazer e para apoiar, mas vamos ter muita atenção naquilo que é o 
risco de o tempo ser curto, é um ano para lidar com um concessionário, com o qual este município tem 
um diferendo antigo de 29 milhões de euros, um número gigante. Quais são as probabilidades de isto 
correr de forma mais suave e límpida para o bem de todos nós? Quando abrimos a torneira queremos ter 
água limpa, inodora e insípida, etc., e abundante e a um bom preço e que se houver uma avaria tudo 
funcione.  
Um ano é muito pouco, este processo devia ter sido iniciado há mais tempo, caso fosse esta decisão dos 
eleitos de Setúbal, mas sendo esta a decisão, e parece ser, vamos clarificar, porque tem que ficar clarinho 
como a água, é o fim da concessão daqui a um ano e a passagem destes serviços a serviços 
municipalizados. Um modelo de gestão que, não é exatamente o nosso preferido, mas pode ser aceite 
desde que cumpra os objetivos, melhor qualidade e um melhor serviço. Cá estaremos para ajudar naquilo 
que for necessário para atingir este objetivo. 
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Isabel Conde (PPD/PSD) – Depois destas palavras que acabámos de ouvir, cumpre-me apenas deixar aqui 
uma nota relativamente a algo muito delicado, que tem a ver com os recursos humanos. Gostaríamos que 
ficasse clara a forma como será realizada a integração destes novos colaboradores, que pensamos que 
seja, porque eles têm o know how, uma vez que a probabilidade de se repetir o mesmo padrão é elevada, 
se pretendemos também a mudança e melhoria em termos de qualidade, o que é que está pensado ser 
feito nesta fase de transição? Apostamos muito nesta fase de transição, estaremos atentos e gostaríamos 
que nos clarificassem quais as estratégias que têm para esta tão falada melhoria.  
 
Presidente da Câmara – Face a algumas dificuldades de interpretação, não sei como classificar de outra 
maneira, vou ler o que está aqui, em termos de deliberação o que é que se coloca às senhoras e aos 
senhores deputados.  
Diz-se que: “…propor à Câmara Municipal, que delibere propor à Assembleia Municipal: 

a) A reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal; 
b) A assunção, por estes, (…), da atividade de prestação dos serviços públicos essenciais de 

abastecimento de água e de saneamento, enquanto entidade gestora dos respetivos sistemas.” 
Creio que agora podemos todos ficar em sintonia relativamente àquilo que efetivamente se coloca em 
termos de apreciação e deliberação dos senhores deputados. 
Depois dizer que desde as eleições de 2005, e está no seu programa eleitoral, que a CDU vem afirmando a 
importância de voltar a ser municipal a gestão das águas e saneamento no concelho de Setúbal. E isso só 
não aconteceu ainda, senhoras e senhores deputados, porque a situação financeira da Câmara Municipal 
não o tem permitido. Existem estudos de avaliação dos custos das indeminizações a fazer à concessionária 
na iniciação de um resgate e, portanto, a questão que se colocou sempre foi de a Câmara Municipal não 
ter condições financeiras para proceder a esse instrumento legal que seria permitido. A essa situação 
financeira não é preciso fazer aqui mais comentários, nem voltar a referir as razões porque é que ela 
existe ou existia.  
Só para não haver dúvidas sobre quem disse que só não fizemos antes o retorno, o regresso à gestão 
municipal, porque não quisemos. Às vezes temos memória curta sobre alguns processos históricos, que 
fazem parte já um pouco da nossa história, embora sendo uma história recente, mas é verdade.  
A CDU sempre assumiu que a água é um elemento fundamental à vida e como tal deve ter uma gestão 
pública e não estar sujeito aos negócios e nem ao lucro, que é, naturalmente, um objeto legítimo das 
empresas privadas. Não temos nada contra isso, agora, tratando-se da gestão da água, entendemos que 
ela deve ter uma gestão pública, neste caso, uma gestão das autarquias.  
Infelizmente, tínhamos também uma gestão pública dos resíduos e, infelizmente, por decisão 
governamental passámos a ter uma empresa de capitais para gerir os resíduos, uma empresa de capitais 
maioritariamente privados. Entendeu o Governo, e o Governo anterior e o atual não reverteram essa 
situação de termos uma empresa de gestão de resíduos com capitais maioritariamente privados, sendo 
que os municípios perante a lei ficam sujeitos a manter-se nessa gestão, por força da lei da República, se 
quisermos dizer assim.  
Essa é a situação em que os municípios a nível nacional, mas, também, aqui em Setúbal são obrigados a 
permanecer nesta empresa e a fazer todo o serviço, entregar os resíduos nessa empresa para que a 
mesma tenha lucros e os possa distribuir pelos acionistas. Não me adianto mais, porque estamos aqui a 
tratar da questão da água, mas é importante que todos tenhamos consciência do que está aqui em causa 
e da sua importância. Tratando-se de questões fundamentais à vida e de questões fundamentais à saúde e 
à qualidade do ambiente, no nosso entendimento, a gestão deve ser pública. Naturalmente, uma gestão 
pública que deverá ser uma boa gestão ao serviço do interesse público, ao serviço das populações e é esse 
o compromisso que assumimos quando apresentamos aqui esta proposta de a água voltar a ter uma 
gestão pública.  
Também quero dizer que, e lá está que a memória por vezes é curta, por força do contrato de concessão, a 
água e o saneamento todos os anos é atualizada. É lamentável que o partido que assinou o contrato de 
concessão, depois ao longo da concessão, venha a votar contra esse mesmo contrato que assinou. É 
lamentável!  
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Senhoras e senhores deputados, não temos muito tempo e queria que algumas das questões de maior 
pormenor, pudessem ter respostas e, por isso pedia ao Sr. Presidente da Assembleia para que o senhor 
vereador Carlos Rabaçal pudesse responder a algumas questões mais em pormenor, porque é ele que 
acompanha este contrato. 
 
Vereador Carlos Rabaçal – Tenho que ser rápido, porque o tempo não é muito, de qualquer maneira 
quero só deixar a seguinte nota. Primeiro, dizer que hoje estamos a dar o primeiro passo necessário ao 
regresso da água e do saneamento à gestão pública. Esse primeiro passo é fazer uma deliberação, que é 
esta que aí está, que assume o regresso, ponto 1, e o ponto 2 diz quem vai gerir. Esse passo é essencial, 
porque legalmente temos que entregar até dia 16 deste mês, uma informação à concessionária dizendo 
qual foi a opção do município, o regresso por um lado e, por outro lado, como se vai gerir. Temos, ainda, 
que informar as Águas do Sado, e já estabelecemos relação e temos relações diárias com as Águas do 
Sado, no sentido de confirmar que o Município de Setúbal está interessado em ficar com todos os 
trabalhadores afetos às Águas do Sado, que sejam das Águas do Sado e os nossos por maioria de razão 
que estão lá, são 50%, mais todas as existências e material afeto à exploração que as Águas do Sado 
queiram disponibilizar. 
Essa informação é essencial, nós articulamos este trabalho com a ERSAR, estamos a articular diariamente e 
é um processo que está a ser bem acompanhado pela ERSAR. Precisamos desse acompanhamento para 
que tudo corra bem. Temos neste momento, por parte das Águas do Sado, uma cordial relação 
relativamente a esta matéria e até ao momento tem sido assim. Precisamos, também, da compreensão e 
do empenho de todos os partidos políticos que estão empenhados na gestão pública para que se 
concretize, no curto espaço de tempo que temos, essa medida. É indispensável que assim seja, uma vez 
que os passos seguintes serão a elaboração do regulamento e da estrutura orgânica dos Serviços 
Municipalizados, um estudo de viabilidade económica e financeira da exploração, será de seguida um 
trabalho relativo às condições técnicas da exploração e teremos, na sequência disso, os regulamentos 
específicos da atividade a desenvolver da água, dos esgotos e dos resíduos de que pensamos que vêm 
também ser aqui integrados. A questão que se coloca é que são passos, todos eles deliberativos da 
Câmara e da Assembleia Municipal, portanto, é indispensável que haja aqui um acompanhamento de 
todos os partidos aqui representados, quer aqui, quer na câmara, para que sejam concretizadas estas 
decisões, depois seguir-se-á a designação do Conselho de Administração, a designação do Diretor 
Delegado e seguir-se-á a operação.  
É um processo que ainda vai levar algum tempo, vai ser criado um grupo de trabalho de transição, que vai 
com as Águas do Sado acompanhar o processo de transição dos trabalhadores, dos equipamentos, do 
know how, etc. Vai ser feito um trabalho muito próximo com as Águas do Sado em toda essa matéria e há 
um outro parceiro que vai entrar nesta equação, chama-se SIMARSUL que, de acordo com a lei, 
obrigatoriamente irá fazer a exploração da alta dos esgotos. Essa questão para nós não é problemática, na 
medida em que o que vai retornar à câmara é que aquilo que as Águas do Sado, de facto, gerem e as 
Águas do Sado não gerem a alta dos esgotos, esterilizaram a alta dos esgotos e o que vai acontecer é que 
vai vir uma outra empresa e a SIMARSUL vai ter que fazer esse trabalho, de acordo com a lei, é obrigatório 
e é assim que tem que ser.  
Há estes parceiros todos, há um trabalho intenso que tem que ser feito, estamos preparados para isso e 
creio que a situação vai ser levada a bom porto, mas só será levada a bom porto decorrente desta 
deliberação de hoje, sem ela não se poderá sequer começar a trabalhar.  Essa é que é a questão, porque 
temos estudos, temos trabalhos feitos, temos coisas preparadas, mas tudo isso é material que só será 
colocado no terreno após esta deliberação e está nas vossas mãos garantir que esta deliberação inicie 
todo o processo.  
Creio que é muito importante o que foi aqui dito relativamente à importância da água ser gerida pelas 
entidades públicas. A ONU fez um relatório recente, o António Guterres fez um apelo lancinante à gestão 
pública da água a propósito da pandemia, dizendo que a pandemia demonstrou de uma forma radical a 
importância da gestão pública da água. Em Portugal só temos 33 concessões, agora já temos menos duas, 
temos 31, em 308 municípios, a água é gerida por entes públicos e bem gerida. Neste momento, a nível 
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internacional, 75% dos contratos de concessão, a nível mundial acabaram no fim do contrato, regressaram 
à gestão pública 75%, 11% foram resgatados, o que quer dizer que só 14% dos contratos a nível mundial é 
que se mantiveram na gestão privada. As grandes cidades europeias, Paris, Barcelona, Londres, em Berlim 
houve uma luta popular para acabar com a gestão privada, portanto, há um grande movimento 
internacional e estamos inseridos neste movimento de garantir que o direito à vida que a água 
proporciona é gerido pelas entidades públicas e que é suportado pelo interesse público. 
Quero só deixar aqui duas ou três notas rápidas, em relação ao Partido Socialista a questão de reduzir os 
preços, mais investimento, melhor serviço, isto é o programa da CDU, o qual coincide com o programa do 
Partido Socialista. Anunciámos publicamente, água pública, água mais barata, o Partido Socialista também 
anunciou isso mais tarde.  
Em relação à questão da resposta de esgotos, os dados oficiais das Águas do Sado, da ERSAR, temos uma 
cobertura de 97,77 no saneamento, ainda temos ligações a fazer e temos situações que vão ter que se 
manter na Serra de outra maneira e temos 99,73% de ligação de água, é o pleno praticamente. Não temos 
uma debilidade na prestação destes serviços, pelo contrário, temos uma acessibilidade praticamente 
universal em Setúbal, muito acima de muitos outros municípios deste país e é preciso também que se 
tenha em conta isto, o que resultou do investimento público para que isso acontecesse e não do privado. 
Neste processo de desenvolvimento dos sistemas de água e saneamento, as Águas do Sado não meteram 
um cêntimo, foi a entidade pública que meteu todo o dinheiro para que isso acontecesse. É assim que isto 
acontece e é assim que é.   
Os lucros das Águas do Sado foram usados pelos acionistas deles, o que veio foi a retribuição. Creio que é 
importante ter esta noção, vamos separar nesta discussão claramente, o que está em cima da mesa que é 
o início deste processo de outros aspetos que têm que ver com o fecho da concessão e que têm que ser 
resolvidos em sede própria e não misturar uma coisa e outra para não nos baralharmos. Temos que fazer 
o caminho natural para que, no fim da concessão haja a gestão pública garantida como instrumento de 
gestão garantido, é um aspeto, o outro aspeto são diferentes e que existem entre as Águas do Sado e a 
Câmara Municipal de Setúbal uma dívida grande que foi difícil de apurar, mas que está apurada e que vai 
dar mitigação, seguramente. Levamos isto até ao limite das possibilidades de garantir um entendimento e 
ainda vamos tentar esse entendimento, mas não está fácil, como vocês devem calcular, mas isso é outro 
processo que iremos tratar, eventualmente, vamos discuti-lo aqui um dia destes num outro quadro que 
não o quadro desta deliberação que é hoje a questão essencial. 
A Iniciativa Liberal diz ser mais um custo, o sistema é altamente lucrativo. Temos um volume de negócios 
de 16 milhões e temos um resultado de 8 milhões, não há forma de isto não ser lucrativo, é algo brutal e 
metade dos 8 milhões é lucro para a empresa. É uma daquelas concessões que tem mais resposta 
financeira para a concessionária, mas depois veremos isso numa outra altura com mais cuidado. 
Para concluir, dizer que acompanho muitas questões que disse a CDU e o PAN e dizer que, mesmo num 
quadro difícil de apuramento de dificuldades na nossa relação financeira com as Águas do Sado, será 
possível litigar no fim do contrato do que em sede de resgate, o que quer dizer que vamos ter que fazer 
este caminho, vai ser um caminho difícil, mas é melhor fazê-lo agora do que tê-lo feito em sede de 
resgate, onde os resgates que estão a acontecer no país inteiro dão 100 milhões de indemnização, 150 
milhões de indemnização, 50 milhões de indemnização, etc., etc.. São coisas do arco da velha que 
preferimos ver com calma, além de que, como disse o Sr. Presidente, isso para nós era algo bastante 
complexo.  
Quero terminar fazendo um apelo a esta assembleia, para que hoje dê este passo, que é um passo 
histórico, estou de acordo com quem afirmou isto, mas que depois ajude nos próximos passos, porque 
este espaço histórico sem os próximos passos não faz sentido.  
 
Paulo Lopes (PS) – O Partido Socialista na reunião de câmara votou favoravelmente e desde sempre, 
desde a campanha eleitoral e durante este processo todo que manifestou a intenção, como o senhor 
vereador Carlos Rabaçal aqui disse, de trazer os serviços de saneamento, os Serviços Municipalizados para 
a Câmara Municipal, para a esfera pública. 
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Aqui a questão que nos deixa preocupações é que estamos a dar o primeiro passo a um ano de terminar a 
concessão, em 18 de dezembro de 2022, a Câmara vai passar a ter que responder perante tudo, perante 
tudo o que aconteça sobre saneamento e abastecimento de água. Acreditamos que é possível, aliás, a 
intervenção do senhor vereador Fernando José e dos vereadores na Câmara Municipal foi nesse sentido, 
achamos que é possível, estamos ao lado da Câmara neste caminho de forma clara e inequívoca na 
decisão, agora julgamos é que vai ser muito difícil. Muito difícil, mas esperemos que corra tudo bem, 
estamos cá para discutir outros assuntos que são muito importantes discutir e que, até ao momento, não 
tiveram resposta como é que há 29 milhões de euros de dívida, não se percebe. Não se percebe uma certa 
inação do anterior edil e do anterior executivo que podia ter arrancado com este processo um pouco mais 
cedo e não o fez, está a fazer como o vereador aqui disse, o primeiro passo, e 29 milhões de dívida numa 
câmara com as fragilidades financeiras que a Câmara de Setúbal sempre teve, é dinheiro e é preocupante. 
Para terminar, dizer que também achamos que o negócio da água, o negócio no sentido de ser privado ou 
público, é altamente rentável e a água de Setúbal ainda mais, porque é uma água de grande qualidade, 
não precisa de grandes tratamentos, portanto, a nossa água é de primeira qualidade sem grandes custos 
associados ao seu tratamento e à sua distribuição. Exatamente por isso é que também percebemos que as 
Águas do Sado tiveram aqui uma taxa interna de rentabilidade que se retirarmos ou se incluirmos os fee 
que fizeram aos acionistas quase que chega aos 32% de retorno, quando na proposta de contrato inicial 
estava que iria até 6,8%. Há aqui muitas questões, e não é hoje o momento, mas que importa também 
explicar para percebermos o que é que correu mal ou o que é que poderia ter corrido de outra forma, se 
foi o contrato que foi mal feito, se foi o acompanhamento que foi deficiente, se calhar, é um misto dos 
dois, não sei, mas era importante saber. Como é óbvio, se vocês atribuem a responsabilidade política, ao 
PS, e legitimamente por em 97 ter avançado com esta proposta, também queremos saber qual é a 
responsabilidade política da CDU nestes 20 anos em que se chegou a este estado. Essa, também, é uma 
discussão que gostava e o Partido Socialista gostava de ter, não é hoje, hoje é um momento diferente, mas 
queremos fazer realmente essa discussão. 
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Após as intervenções do Presidente da Câmara e do vereador Carlos Rabaçal, 
recordámo-nos também que existiu um compromisso na reunião de Câmara Municipal de levar ao 
conhecimento e deliberação da Câmara todas as etapas e os procedimentos necessários para a transição, 
para a gestão concessionada entre a gestão direta. Visto que está esgotado o tempo, a não ser que se 
possa contar com a boa vontade do Sr. Presidente da Assembleia, para alguma pergunta, mas, neste caso, 
a bancada do Partido Social Democrata, está confiante que tal compromisso também se irá estender à 
Assembleia Municipal.  
 
Presidente da Mesa – Senhores deputados, a Mesa não é dona do tempo, quem é dona do tempo e do 
seu funcionamento é a própria assembleia. Julgo que um assunto com esta magnitude para o município 
não pode estar condicionado a segundos, por isso cedemos um bocadinho e desta vez é justificado. Se 
pretenderem fazer mais intervenções, devemos fazer a discussão até onde for necessário. 
 
Vereador Carlos Rabaçal – Vamos ter oportunidade de discutir a estratégia para a sustentabilidade da 
água no nosso concelho, que é algo que não existe, nunca existiu e com as Águas do Sado era impossível 
existir, porque nem dava para começar a conversar. Essa matéria vamos ter que a discutir com 
profundidade, porque isso vai traduzir o caminho mais largo que vamos seguir em relação à água. 
Quero tranquilizar quem está preocupado com o prazo, o qual é curto, tive uma conversa com a ERSAR 
sobre isto e disseram que estávamos com um tempo muito apertado e precisavam de ano e meio e o ideal 
era 2 anos, mas é possível, porque a ERSAR vai levar 30 dias a responder aos nossos documentos e é só 
isso que é necessário, é só a ERSAR, não há Tribunal de Contas envolvido, não há outras entidades, somos 
nós e a ERSAR. Nós, órgãos municipais.  
Quero deixá-los tranquilos pelo seguinte, quando foi da concessão, já falei com várias pessoas que eram 
dos Serviços Municipalizados e que transitaram para a concessão, dizem que no dia seguinte nada se 
passou na vida deles, isto é, mudou o Conselho de Administração, mudou a administração delegada para a 
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Diretora Geral, mas ao nível da direção de chefia intermédia e ao nível dos trabalhadores, eles foram 
trabalhar noutro dia como trabalharam todos os dias. A questão é, no retorno o trabalho que há a fazer é 
fazer este movimento inverso, há ajustamentos a fazer, naturalmente, em relação aos recursos humanos, 
mas é que no dia seguinte (no dia 18), em princípio, os dirigentes que hoje dirigem as Águas do Sado vão 
lá estar e os trabalhadores vão lá estar todos e, se calhar mais alguns, que vamos ter que encontrar ainda 
pelo caminho. Temos 3 dirigentes das Águas do Sado que são dirigentes da Câmara Municipal, são 
funcionários da Câmara Municipal. Dos 5 dirigentes, 3 são funcionários da Câmara Municipal e vão ficar a 
dirigir o que dirigem hoje, com os trabalhadores que dirigem hoje.  
É só deixar esta nota de tranquilidade para não parecer que vai haver aqui uma revolução, uma 
transformação, uma inquietação e um turbilhão, há de haver ao nível da administração, ao nível da 
direção e, pronto, o resto continua, depois trata-se de fazer ajustamentos de recursos humanos, 
garantindo, e tranquilizando todos os trabalhadores que neste momento laboram nas Águas do Sado, que 
quem estiver disponível, está cá connosco.  
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – A minha intervenção é no sentido de obter algum compromisso por parte da 
Câmara Municipal, que, do mesmo modo, houve o compromisso com a Câmara, neste caso com os 
restantes vereadores, que também a Assembleia Municipal fosse acompanhando. Foi nesse sentido. Se 
pudesse ser esclarecida. 
 
Presidente da Mesa – Creio que não será prejudicada a votação, se disser que o caminho, a sintonia está a 
começar a ser trilhado.  
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 28 votos a favor, 
17 da CDU, 9 do PS, 1 do BE e ido PAN, 1 voto contra da IL, e 7 abstenções, 6 do POD/PSD e 1 do CH, 
conforme documento registado sob o n.º 16, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
Flávio Lança (IL) – Fez a seguinte declaração de voto: “O deputado único na Assembleia Municipal de 
Setúbal da Iniciativa Liberal, declara que vota contra a proposta nº Delib. CMS 103-A/2021 – Regresso dos 
sistemas de abastecimento de água e de saneamento à gestão pública municipal, com referência de 
deliberação na Assembleia Municipal nº 06-A/2021/AMS, em virtude de:  

a) Considerar que o executivo deverá realizar um concurso público nos termos que entende serem os 
mais vantajosos para o município, aferindo se a atual concessionária ou outra tem interesse em 
prestar o serviço nessas condições. A atual proposta apenas apresenta hipóteses entre manter a 
concessionária nos termos atuais ou passar para gestão municipal (com ou sem delegação de 
algumas atividades);  
b) Entender ainda que o peso atual da despesa com o funcionamento do Município é expressivo. Por 
cada 100 euros de receita recebida o município gasta mais de 60 euros com o seu funcionamento. A 
passagem das águas do Sado irá contribuir, com grande probabilidade, para um aumento das 
despesas de funcionamento do município. Adicionalmente, a integração dos trabalhadores da Águas 
do Sado no município poderá implicar ineficiências, pois existirão algumas funções que se irão duplicar 
com as já existentes no município. Como exemplo deixo as funções de contabilidade e eventualmente 
engenharia. O executivo do município, deve, na nossa opinião, concentrar-se e ter meios para 
fiscalizar se uma concessionária cumpre com o estabelecido nos contratos, não qualquer necessidade 
de ter funções de gestão em empresas nas áreas de interesse publico, como é o caso da água.  
c) Dar importância ao indicado no relatório da consultora que realizou a análise dos cenários já 
referidos, onde refere que existem riscos na passagem para a gestão publica em perdas operacionais 
associadas a destruição de economias de escala, falta de conhecimento do setor e menor poder 
negocial por parte do operador publico. Esta destruição é tão relevante quanto maior for a 
necessidade de investimentos na rede de abastecimento de água ou de águas residuais. Temos uma 
enorme preocupação em saber como é que o executivo irá financiar as novas operações uma vez que 
está limitado no financiamento. Iremos assistir a uma perda na qualidade do serviço?  
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d) Neste momento é esperado que as taxas de juro comecem a subir e por isso o custo do 
financiamento também subirá, implicando mais juros a pagar pelos empréstimo que o Município tem. 
Mais responsabilidades poderão significar mais despesas, que serão financiadas com mais divida ou 
mais impostos. Assim nunca irá haver redução da divida do município nem dos impostos/taxas onde 
têm mando. Decisões, como baixar a derrama, imi ou a devolução de irs serão impensáveis. As 
decisões sobre aumentar a despesa hoje significam sempre mais impostos ou mais dívida (são a 
mesma coisa). Quem perde são os munícipes!  
e) Destacar que as Águas do Sado é uma empresa com lucros, e não é claro que esses lucros 
continuem a ser investidos nas infraestruturas de captação e tratamento da água. Pretende o 
executivo utilizar estes valores para outros fins? É de todo relevante, uma vez que esta Assembleia 
decidiu aprovar a passagem para a gestão publica das águas, que o executivo disponibilize os meios 
necessários para 2 que a Assembleia possa avaliar se os benefícios apresentados se concretizam, 
nomeadamente disponibilizando os valores de receitas e custos desta operação claramente 
identificados nas contas do município.” (conforme documento arquivado em pasta anexa registado 
sob o n.º 17). 

 
 
Presidente da Mesa – Vamos ter, ainda, este ano uma assembleia ordinária para realizar, é óbvio, que 
essa assembleia irá realizar-se na ponta final do ano.  
O desejo de um bom Natal é mais que justificado a todos, o bom ano novo, se calhar, ainda terá outra 
oportunidade para ser transmitido.   
 
 
Esgotada a ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa pôs à votação a aprovação da ata em minuta, a qual 
foi aprovado por unanimidade. 
 
 
O Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão quando eram vinte e uma horas e cinquenta minutos do 
dia dez de dezembro, de dois mil e vinte e um. 
 

 
 
 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia, 

 
 
 

 O Primeiro Secretário da Mesa, 

Manuel J. Pisco Lopes  Eusébio Manuel Candeias 
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