
-— SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA ONZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE-——
..........-...-.—.--..-.„.-—— ATA NÚMERO TREZE—————————————
....--....--....———..-.——-— (Mandato 2017-202 l) —————————————
—— Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezanove reuniu na sua Sede, sita
na Rua Conde de Arnoso número cinco-A, Lisboa, a Assembleia de Freguesia de
Alvalade, sob a presidência do seu Presidente efetivo, LUÍS Filipe Nunes Coimbra
Nazaré, coadjuvado por Igor Boal Roçadas, Primeiro Secretário, e por Joana Vanessa
Henriques Medeiro, Segunda Secretária. ———————————————————
—— Assinaram a "Lista de Presenças", para além dos mencionados, os seguintes
Membros: ———————————————————————————————
-— Do Partido Socialista (PS): - Rosa Maria Gomes Lourenço, Rita Alexandra
Delgado Branco dos Santos Teixeira, Maria Manuela Costa Malheiro Dias Aurélio
Ferreira, Maria Helena Carvalho Neves Costa e Maria Liliana Borges Damião.————
—— Do Partido Social-Democrata (PSD): - António Manuel Pimenta Proa, José Luís
Rezende Moreira da Silva e Maria Regina da Costa Moreira Lagoa de Araújo Santos. —
-— Do Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP): Francisco Maria
Rosa Fialho Camacho, Ana Rita Gagean de Sousa Guerra Costenla, Helder Fernando
Simões dos Santos e Francisco André Coelho Ramos.——————————————
-— Da Coligação Democrática Unitária (CDU): - Ana Cristina Nunes Gouveia e
Ana Maria Guedes de Almeida e Silva. ————————————————————
—— Do Bloco de Esquerda (BE): Afonso Maria da Silva Moreira. ————————
—— Faltaram à reunião os seguintes Membros: ————————————————
—— António Diogo Carvalho Gongo Carvalheda, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Maria Manuela Ferreira. ———————————————————
—— André Manuel Rabaça Bernardo, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Maria Helena Costa. ———————————————————————————
—— Mário Rui Peixoto dos Reis Costa, que justificou a sua ausência e foi substituído
por Maria Liliana Damião.—————————————————————————
—— Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e Silva, que justificou a sua ausência e foi
substituída por Maria Regina Santos. —————————————————————
—— Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Helder dos Santos. ——————————————————————
—— José Lima Andrade dos Santos Correia, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Francisco Ramos; ——————————————————————
-— Aquino José Mário de Noronha, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Ana Maria e Silva. ————————————————————————————
-— As vinte e uma horas e cinco minutos, constatada a existência de quorum, o
Senhor Presidente da Assembleia em exercício declarou aberta a reunião. -————
..„.-.-...„.-.—— PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia verificou não existirem intervenções nesse
período.————————————————————————————————
--..-.-———.--.— PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ———————
———————— DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA  12 —————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,
submeteu à votação a Ata n° 12, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade dos Membros presentes na respetiva reunião.————————————
—— Membro António Proa (PSD), no uso da palavra para uma interpelação à Mesa,
disse que já não se recordava quando exatamente mas muito tempo atrás deram início a
um processo que depois fora suspenso, por alguma razão que desconhecia, de revisão do
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Regimento. Aliás, a pretexto de uma questão que se prendia precisamente com a
utilização do PAOD por parte da Assembleia.—————————————————
—— Entendia ser a oportunidade para esclarecerem a razão dessa suspensão. Da parte
do PSD estavam disponíveis para retomar esse processo já iniciado e inclusivamente
com algum trabalho já desenvolvido. —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a questão. Segundo as
informações que tinha, o dossier estava pronto, contendo as diversas propostas que
depois teriam que ser apreciadas e votadas na Assembleia. ————————————
—— Não estava incluído na ordem de trabalhos da presente reunião pelo facto de ser
muito pesada, mas seria na próxima Assembleia. ————————————————
—— Membro António Proa (PSD) sugeriu, uma vez que tinha sido criado um grupo
que iniciara um trabalho e uma reunião que estava prevista acabara por não se realizar,
que se calhar conduziria a maior eficácia se esse gmpo voltasse a reunir ainda antes da
apresentação. Pêlos vistos tinham tempo para reunir e deixava essa sugestão. -————
—— O Senhor Presidente da Assembleia respondeu que não via nenhum
inconveniente. ——————————————————————————————
—— Continuando, disse que os textos de algumas moções eram muito longos e
agradecia que se pudesse fazer uma síntese, para não terem que fazer ali uma leitura
integral de tudo, mas deixava à consideração. —————————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que algumas não eram assim tão longas e iria
ler uma na íntegra ou perderia o seu sentido, até porque fazia um pouco o histórico e o
enquadramento das propostas. ———————————————————————
—— Apresentou o seguinte documento: ———————————————————
———————————————— ]V[oção—————————————————
"—— Pela requalificação das EB2/3 Almirante Gago Coutinho e Eugênio dos Santos -
—— A Educação é um factor de igualdade, onde a Escola Pública assume um
importante papel de vitalidade da democracia e da promoção de um ensino de
qualidade, universal, gratuito e para todos. ——————————————————
—— Consagra a Constituição da República Portuguesa que é responsabilidade do
Estado criar uma "rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as
necessidades de toda a população ". —————————————————————
—— E necessário um sistema educativo que valorize a educação e o ensino público,
democraticamente gerido e dotado de objectivos, estruturas, programas e meios
financeiros e humanos que permitam a concretização do direito à educação e ao ensino
e à igualdade de oportunidades de acesso e sucesso educativo a todos os portugueses,
no ensino obrigatório e em todos os níveis do ensino, através de uma Escola Pública
gratuita e de qualidade, que erradique o analfabetismo; que assegure a cobertura do
país por uma rede pública de educação pré-escolar e que estabeleça a interligação
entre os objectivos do ensino e das actividades sociais, culturais e económicas; que
contribua para o aumento das qualificações de trabalho dos portugueses. —————
—— Com a aceitação do processo de transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio da educação (Decreto-Lei 21/2019), a Câmara Municipal de
Lisboa responsabilizou-se, entre outras competências, já neste ano lectivo de
2019/2020, para o ensino básico e ensino secundário, na construção, requalíficação e
modernização de edifícios escolares. ————————————————————
—— As Escolas Básicas do 2° e 3 Ciclos Almirante Gago Coutinho e Eugênio dos
Santos, no âmbito geográfico da nossa freguesia, carecem há décadas de uma
intervenção profunda de requalificação dos espaços interiores e exteriores, acrescendo
o facto de pesar sobre ambas um aumento considerável de alunos. —————————
—— As necessidades diagnosticadas nos dois estabelecimentos de ensino são inúmeras e
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diversas, atendendo a que nos referimos a edifícios com tipologias arquüetónicas
particulares e especificidades próprias, identificam-se contudo carências similares no
que toca, por exemplo, ao isolamento térmico, às condições sanitárias, às condições
para a prática desportiva, ao conforto das salas de aula e dos espaços comuns e à
funcionalidade das zonas de recreio. ————————————————————
—— Sobre a EB23 Almirante Gago Coutinho acresce ainda a questão já antes
levantada pelo PCP nesta Assembleia: encontra-se identificada na lista do
"Levantamento dos edifícios, instalações e equipamentos públicos que contêm amianto
na sua construção, como decorre da Lei n" 2/2011 de 9 de Fevereiro" tornada pública
em 2014, sem que nunca tenha sido intervencionada. A situação é tanto mais grave
porquanto em locais como a hoje abandonada casa de função, a cobertura se encontra
partida gerando um risco maior de ser inalada por pessoal e alunos, com as gravosas
consequências conhecidas. ————————————————————————
—— Reconhecendo que a Junta de Freguesia não pode ser alheia a uma situação que
afecta deforma assaz gravosa a qualidade de ensino, bem como a saúde e o bem-estar,
de toda a comunidade educativa das escolas da freguesia, os eleitos da CDU, propõem
que a Assembleia de Freguesia de Alvalade, na sua reunião de 11/11/2019, delibere:—
—— Questionar a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério da Educação sobre a
assunção das suas responsabilidades na requalificação dos estabelecimentos de ensino
acima identificados, e apurar quais os procedimentos previstos e calendarização para o

—— Solicitar à CML e ao Ministério da Educação que articuladamente procedem à
avaliação da qualidade do ar da EB23 Almirante Gago Coutinho; ————————
—— Exortar o Governo através do Ministério da Educação a proceder à requalificaçâo
da Escola Eugênio dos Santos e Almirante Gago Coutinho, assumindo esta última como
prioritária com vista à integral remoção das coberturas em fibrocimento; —————
—— Dar conhecimento desta Moção ao Ministério da Educação, à Direção-Geral de
Educação, Associações de Pais e Encarregados de Educação dos agrupamentos de
escolas Rainha D. Leonor e Alvalade, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares,
à Inspeção-Geral da Educação e Ciência, à Assembleia da República, aos Vereadores
dos diferentes partidos representados na CML, aos deputados da AML, às Direções dos
Agrupamentos Escolares de Alvalade e Rainha D. Leonor. ————————————
—— Alvalade 11 de novembro de 2019————————————————————
—— As eleitas do PCP na Assembleia de Freguesia de Alvalade - Ana Cristina Gouveia
e Ana Maria Silva ———————————————————————————— "
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Pela requalifícação das EB2/3 Almirante Gago
Coutinho e Eugênio dos Santos", apresentada pela CDU, tendo a Assembleia
deliberado aprovar, por unanimidade. ———————————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que tinha uma moção sobre um assunto que
também não era novo, já tinha sido levado ali algumas vezes, mas mais uma vez iriam
falar sobre os moradores da Cooperativa Boa Esperança. ————————————
-— Apresentou o seguinte documento: ———————————————————
-.——————————————Moção—————————————————
———————————— Cooperativa Boa Esperança —————————————
—— Os moradores da Cooperativa Boa Esperança, continuam a aguardar pela
resolução da legalização e tomada de posse da propriedade em nome dos
cooperadores.——————————————————————————————
—— Existem moradores que continuam a pagar rendas pêlos terrenos ocupados pêlos
prédios à CML e, ao mesmo tempo, IMI sobre as habitações. ———————————
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—— Tanto o IMI, como as facturas da água, electricidade e taxas são emitidas em
nome individual, pelo que os moradores não compreendem a razão pela qual as
facturas da renda dos terrenos, emitidas pela CML, serem dirigidas ao respectivo
prédio e não ao proprietário do fogo; ————————————————————
—— Perante esta situação, existem moradores que não pagam e outros que o querem
fazer mas não podem porque a factura é colectiva; ———————————————
—— Considerando que o direito de superjïcie é uno e individual, razão pela qual,
segundo a CML justifica não ser possível proceder à sua divisão pêlos devidos
interessados, é conhecido que existem situações semelhantes em que estas questões

foram ultrapassadas, salvaguardando assim o interesse dos moradores. ——————
—— Assim, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia de Freguesia de Alvalade,
reunida em 11 de Novembro de 2019, delibere:————————————————
—— Instar a Câmara Municipal de Lisboa, a assumir este processo como prioritário
com vista à resolução da legalização da cooperativa e a resolução do problema da
propriedade individual. ——————————————————————————
—— Alvalade 11 de novembro de 2019————————————————————
—— As eleitas do PCP na Assembleia de Freguesia de Alvalade - Ana Cristina Gouveia
e Ana Maria Silva———————————————————————————— "
—— O Senhor Presidente da Junta disse que o Executivo secundava essa moção do
PCP e agradecia. ————————————————————————————
—— Já tivera oportunidade de se endereçar a esse propósito por diversas vezes ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal. Ainda na reunião descentralizada de abril para
as Freguesias do Areeiro e Alvalade tivera oportunidade de o fazer, assim como tinha
feito noutras ocasiões.——————————————————————————
—— Era uma questão muito importante para a Freguesia de Alvalade e para o bairro em
específico e, portanto, deixar essa nota que o Executivo acompanhava a situação e tinha
presente a preocupação e a necessidade da sua resolução.————————————
—— Pediu o apoio e o voto favorável à moção. ————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Cooperativa Boa Esperança", apresentada pela CDU,
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ———————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que sobre a próxima moção tentaria ser um
pouco mais sintética. Era também um assunto que estava na ordem do dia e que todos se
tinham apercebido de quão gravosa era a situação. ———————————————
—— Apresentou o seguinte documento: ———————————————————
-.————...-—————————— ]V[oção—————————————————
"———— Pelo reforço imediato de todos os auxiliares de ação educativa e assistentes
administrativos necessários ao regular funcionamento da Escola Pública ——————
—— Por diversas vezes, o PCP tem referido que é necessário proceder ao reforço geral
dos trabalhadores na Escola Pública, que carece efetivamente de uma política
alternativa com investimento, mais pessoal e melhores condições. —————————
—— Esta não é uma questão menor quando se fala da valorização da Escola Pública.
Todos os seus trabalhadores, nas várias funções que desempenham, contribuem de

forma decisiva para uma Escola Pública de qualidade e para o futuro de milhares de
crianças e jovens que a frequentam em cada ano letivo.—————————————
—— O normal funcionamento das escolas convoca a necessidade de garantir que
existem trabalhadores em número suficiente para responder às especificidades de
carácter regular e transitório de cada uma. ——————————————————
—— Com o início deste ano letivo, foram várias as escolas do concelho de Lisboa que
tiveram protestos, redução de horário de abertura e mesmo encerramentos por falta de
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pessoal não docente, entre elas as escolas do Agrupamento Virgílio Ferreira, onde se
insere a EB1 Dom Luís da Cunha, situada na área geográfica da Freguesia de
Alvalade.————————————————————————————————
—— Sucederam-se protestos de pais, alunos e pessoal não docente. São situações
limite, insustentáveis: escolas que até podem cumprir os rocios pessoal não
docente/número de alunos, mas que ignoram os trabalhadores que estão de baixa ou
em horários reduzidos; escolas que têm uma única funcionária para tomar conta de
vários laboratórios mais a galeria de artes e ainda uma sala de ensino especial;
escolas que "partilham" funcionários, ou seja, que fazem parte do seu horário num
estabelecimento de ensino e o restante, noutro. —————————————————
—— Os trabalhadores não docentes nas escolas de Alvalade - infelizmente não são
exceção, este é o cenário por todo o país agravado pela promessa feita pelo governo
em Fevereiro de reforço com mais 1.000 contratações, mas que não foi cumprida - são
poucos, sobrecarregados, desvalorizados e encontram-se neste momento na pior
situação laborai: já não são do Ministério da Educação e ainda não são da CML. ——
—— Os problemas vão manter-se e agravar-se se não forem tomadas medidas urgentes.
—— O PCP sempre se bateu pela revisão da portaria que define o chamado "rocio de
assistentes operacionais" na Escola Pública, situação que encontrou reflexo na
proposta aprovada em Orçamento do Estado de 2017 e em várias outras iniciativas
políticas. O anterior Governo procedeu à revisão da citada portaria, no entanto, apesar
de melhorias pontuais em termos de número decorrentes da revisão da portaria, esta
continua a não responder às necessidades das escolas, ao que se soma a enorme carga
de trabalho, em muitos casos, os vínculos precários e os baixos salários.——————
—— Fazem falta trabalhadores - Pessoal não Docente - a tempo inteiro na Escola
Pública, sobretudo pelo desadequação do rácio existente à realidade concreta das
escolas. ————————————————————————————————
—— Assim, é urgente e necessário proceder a uma alteração que responda às
necessidades objetivas de cada escola no que concerne às suas características e
inserção no meio, à tipologia de edifícios, ao número de alunos no geral, ao número de
alunos com necessidades de saúde especiais, designadamente nos casos em que é
necessário acompanhamento permanente, entre outros aspetos. ——————————
—— A diminuição de milhares de trabalhadores da Escola Pública durante o Governo
PSD/CDS teve graves consequências e há que romper definitivamente com essa
herança destrutiva e que o anterior Governo PS não resolveu. A opção por um
verdadeiro caminho de valorização de todos os trabalhadores e de toda a Escola
Pública não pode passar à margem do reforço de pessoal, do trabalho com direitos, da
existência e reposição de carreiras, do combate à precariedade e aos baixos salários. -
—— Assim, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia de Freguesia de Alvalade,
reunida em 11 de Novembro de 2019, delibere:————————————————
—— l. Instar o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Lisboa a desenvolver
as diligências necessárias com vista a: ————————————————————
—— a. Proceder à contratação do Pessoal não Docente necessário ao regular
funcionamento de todos os estabelecimentos públicos de educação; ————————
—— b. Promover até ao final do ano letivo de 2019/2020 a contratação de Pessoal não
docente em falta nas escolas pública da área geográfica da freguesia, integrando-os na
carreira com vínculo público efetivo, pondo fim aos regimes de contratação com
vínculo precário, tendo em conta a aplicação dos seguintes critérios: ———————
—— c. Garantir a existência de Pessoal não Docente em número suficiente, durante
todo o horário de funcionamento em todas as escolas da freguesia; ————————
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—— d. Garantir a existência, em número suficiente, de Assistentes Operacionais
(auxiliares de ação educativa) com a formação adequada/especíalizada no
acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente, as
de caráter permanente; tal como previsto no Decreto-lei n° 54/2018, de 6 de julho. -—
—— e. Adequar o número de Assistentes Operacionais (auxiliares de ação educativa) à
tipologia dos edifícios escolares e à área dos recintos escolares; —————————
—— / Criar um mecanismo que permita a cada escola, em caso de necessidade,
adequar o número de pessoal não docente às suas especificidades, independentemente
da dotação máxima de referência do pessoal. —————————————————
—— g. Definir as necessidades permanentes das escolas e ter atenção às necessidades
transitórias;———————————————————————————————
—— 2. Responsabilizar o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Lisboa
pelo incumprimento dos pontos deliberativos anteriores, considerando que o bom
funcionamento dos estabelecimentos de ensino fica seriamente posto em causa se não
forem cumpridos; ————————————————————————————
—— 3. Dar conhecimento desta Moção ao Ministério da Educação, à Direçâo-Geral de
Educação, à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, à Inspeção-Geral da
Educação e Ciência, à Assembleia da República, aos Vereadores dos diferentes
partidos representados na CML, aos deputados da AML, às Direções dos
Agrupamentos Escolares de Alvalade e Rainha Dona Leonor e Associações de Pais e
Encarregados de Educação.————————————————————————
——Alvalade 11 de novembro de 2019————————————————————
—— As eleitas do PCP na Assembleia de Freguesia de Alvalade - Ana Cristina Gouveia
e Ana Maria Silva———————————————————————————— "
—— Membra António Proa (PSD) disse que lamentava a forma como o PCP colocava
a questão porque, ao invés de se centrar num problema sobre o qual julgava estarem
todos de acordo, quanto à necessidade de reforçar o apoio prestado pêlos funcionários
não docentes nas escolas e que todos tinham conhecimento da escassez desses
funcionários, se detivessem na constatação dessa realidade e no empenho para que o
problema fosse resolvido a moção poderia ser votada, arriscando, por unanimidade. -—
-— Sucedia, porém, que o PCP preferia sacrificar essa unanimidade a um certo
facciosismo que não era novo, indo buscar... aproveitava para dizer que à boleia desse
assunto relevante para criticar uns e outros e ninguém se supreenderia se no seu caso
sublinhasse a concordância com o facto de ser evidente que o Governo anterior não
tinha resolvido o problema, Governo aliás apoiado pelo PCP, era um pouco forçado que
ainda assim tivesse que ir buscar as reminiscências dois governos atrás, quando aliás as
circunstâncias eram as que sabiam.—————————————————————
—— Não se ia debruçar sobre esse assunto, sobre as razões que levaram à situação que o
País chegou, porque já não importava tanto às pessoas. Importava era sobretudo
resolver o problema, mas a insistência nesse tipo de questões e que do seu ponto de
vista eram laterais... podiam discutir e tinha muito gosto em discutir o regresso a 2011
ou até mais atrás mas isso não ia resolver objetivamente o problema ali colocado. ——
—— Por isso queria lamentar a forma como a moção estava construída e era
apresentada. Por essa razão e não pela substância do tema que acompanhariam sem
dificuldade e com convicção, mas a moção na sua globalidade impedia que o PSD
pudesse acompanhar num voto favorável e lamentava esse facto.—————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que da parte do CDS-PP, embora
reconhecendo grande parte das preocupações plasmadas na moção por parte do PCP, a
realidade era que ao invés de procurar gerar um consenso perante algo que parecia
evidente, que era uma escassez na resposta em matéria de recursos humanos, uma
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preocupação que afetava a dinâmica do ensino na Freguesia de Alvalade, o PCP
procurava fazer uma estratégia de guerrilha política, de ataque quase como uma
remniscência histórica e até ignorando um período de exceção. ——————————
-— Por essa razão, de maneira nenhuma o CDS se podia associar, ao contrário das
moções anteriores, à proposta que o PCP ali fazia. A opção seria votar contra a moção.
-— Membro Afonso Moreira (BE) disse que o BE votaria a favor da moção e
inclusivamente iria apresentar nos próximos dias e noutras instâncias moções nesse
sentido, por considerar haver uma grande necessidade de reforço dos recursos humanos
a nível das escolas. ————————————————————————————
-— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que só podia lamentar a posição de PSD e
CDS, não podia fazer mais nada do que lamentar. ———————————————
-— Eram muito claros no discurso, faziam falta trabalhadores, pessoal não docente.
Isso não era novo. Podia dizer que na escola onde trabalhava era das professoras mais
novas e com 52 anos de idade. Isso dava um panorama do que estava a acontecer nas
escolas públicas em Lisboa. Que assumissem as responsabilidades que tinham.-———
—— "Fazem falta trabalhadores - Pessoal não Docente - a tempo inteiro na Escola
Pública, sobretudo pelo desadequação do rácio existente à realidade concreta das
escolas. —————————————————————————————————
-— Essa frase dizia tudo e não era nada daquilo que disseram. ——————————
-— Membra António Proa (PSD) perguntou ao PCP se estava na disposição de retirar
o último parágrafo dos considerandos.————————————————————
—— Estava longe de querer falar em nome do PS, que também era acusado de não ter
feito durante quatro anos nada para resolver o problema, mas caberia ao PS sentir-se
confortável ou não com essa apreciação, mas no que dizia respeito ao PSD em particular
era desajustada. Não se ganhava nada.————————————————————
-— O PSD estaria na disposição de votar favoravelmente a moção se o PCP estivesse
na disposição de retirar o último parágrafo, não alterando em nada a parte deliberativa,
que de facto era o que mais importava. ————————————————————
-— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que não retiravam nenhum parágrafo porque
era parte integrante do pensamento e da convicção. ———————————————
-— A diminuição de milhares de trabalhadores na escola pública tinha acontecido
durante o Governo PSD/CDS e portanto não tinham que retirar. Isso tinha graves
consequências, era verdade que fora nessa altura, era verdade que continuava por se
realizar mas começara aí e falava tanto do PS como do PSD e do CDS. ———————
—— Não retirava. Assumissem que votavam contra. ——————————————
-— Maria IVIanuela Ferreira (PS) disse que tinha havido muitos en-os de todos no
passado e não via razão para não retirar esse parágrafo. —————————————
—— Viviam num regime democrático e queriam era que o País evoluísse. Não iam
deixar de aceitar uma coisa que considerava muito importante apenas por um parágrafo.
Pessoalmente tinha chegado a uma idade em que não via interesse em estarem a discutir
pequenas coisas quando os objetivos eram importantes. —————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Pelo reforço imediato de todos os auxiliares de ação
educativa e assistentes administrativos necessários ao regular funcionamento da
Escola Pública", apresentada pela CDU, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 10 votos a favor (7PS, CDU e BE), 4 votos contra (CDS-PP) e 3
abstenções (PSD e IPS). —————————————————————————
—— IVIembro Afonso Moreira (BE) apresentou o seguinte documento:——————
—————————————— Voto de Pesar ————————————————
—————— pelei situação do Teatro Maria Aíatos no seu 50° Aniversário ——————
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—— A 22 de outubro de 1969 abria, em Alvalade, um dos mais conceituados Teatros da
cidade de Lisboa, o Teatro Maria Matos. 50 anos após a sua abertura, este
equipamento cultural encontra-se de portas fechadas, bloqueado num processo judicial
evitável e que se prolonga há meses.—————————————————————
—— Foi há menos de 2 anos que a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de
Lisboa (CML) anunciou a concessão do Teatro Maria Matos a privados. Uma decisão
inesperada e sem qualquer recomendação prévia ou razões fortes que a justificassem.
—— Pouco depois, levantou-se um alargado movimento cidadão para contestar esta
decisão, na defesa da gestão pública do Teatro. Infelizmente, o Partido Socialista e os
partidos à sua direita fecharam os olhos para qualquer alternativa além da concessão a
privados.————————————————————————————————
—— Como tal, desde o dia 14 de junho do ano passado, o Teatro Maria Matos
encontra-se fechado, capturado numa guerra que se prolonga nos tribunais. O Teatro
deixou de constar da lista de espaços culturais do site da EGEAC, tanto da listagem
dos que têm gestão municipal, como da lista dos que têm protocolo de cedência. Ainda
mais vergonhoso, o endereço digital do Teatro foi tomado por um curso de marketing
digital. —————————————————————————————————
E este o estado de completo abandono em que a CML deixou este importante
instrumento de política cultural. ———————————————————————
—— A concessão do Teatro Maria Matos foi errada por vários motivos: por ser
financeiramente desnecessária, por destruir 10 anos de investimento público e por ser
juridicamente frágil. Foi, igualmente, uma decisão surpreendente no contexto atual, em
que o executivo socialista se afastou de soluções à esquerda. A vergonha política de ter
um teatro público fechado devia fazer a Vereadora refletir e anular esta concessão,
lançando um concurso público para novo projeto de programação e direção artística.
Ao público o que é público. —————————————————————————
—— Tal como dizia a faixa pendurada em março do ano passado na fachada do Teatro:
"Não à concessão! O Maria Matos é de todos!" ————————————————
—— A Assembleia de Freguesia deAlvalade, reunida em 11 de novembro de 2019,
delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9°, n. 2, alíneas i), j) e k) da Lei n. ° 75/2013,
de 12 de Setembro: ————————————————————————————
—— /. Expressar o seu pesar pela situação do Teatro Maria Matos no seu 50'
aniversário. ——————————————————————————————
—— 2. Remeter o presente documento para a Câmara Municipal de Lisboa. —————
—— Lisboa, 9 de novembro de 2019—————————————————————
—— Pelo representante do Bloco de Esquerda - Afonso Moreira ————————— "
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que não era a primeira vez que o
BE levava esse tema à Assembleia e não sabia se seria a última. —————————
—— Num primeiro momento gerava-lhe algum estranheza que houvesse uma proposta
formal de um voto de pesar por um equipamento. Podia haver um posicionamento de
censura face à situação política e à própria decisão, o BE já o expressara, mas da parte
do CDS entendiam e tinham defendido na Assembleia de Freguesia, na Assembleia
Municipal, na Câmara Municipal, que aguardavam a resolução do processo judicial. A
política o que era da política, à justiça o que era da justiça, que se procurassem respeitar
os procedimentos de contratação pública e o impasse que se verificava. ———————
—— Podiam sempre posicionar-se face aos acontecimentos mas o pedido que estava
subjacente à proposta era para haver uma reversão da decisão que tinha efeitos jurídicos
e judiciais. ———————————————————————————————
—— Assinalava também a propósito desse tema e seria muito interessante a Junta de
Freguesia indagar uma promessa já feita pela Câmara Municipal de Lisboa que durante
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o período de impasse judicial existiria uma programação definida em relação a esse
equipamento cultural. A verdade era que não tinha sido público qualquer tipo de
novidade a esse respeito, uma promessa já com alguns meses e não havia novidades
quanto a isso. ——————————————————————————————
—— Não parecia que a solução fosse aquela apresentada pelo BE, precisamente porque
já não se tratava só de um tema político. Portanto, sendo carente com a posição sempre
do CDS e não entrando nessa batalha quase ideológica que o BE queria sempre levar ali
contra as concessões a privados, votaria contra esse voto de pesar. —————————
—— Membra Ana Gouveia (CDU) disse que era conhecida a posição da CDU sobre o
encerramento e a concessão do Teatro Maria Matos. Também já tinha sido alvo por
parte da CDU na Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal de Lisboa, várias
vezes se manifestaram contra o encerramento desse espaço. ———————————
-— Independentemente das metáforas utilizadas, se era um voto de pesar ou uma
moção de censura e porque o Maria Matos se mantinha encerrado, votaria
favoravelmente a moção em carência com todas as posições que a CDU tinha
demonstrado ali.—————————————————————————————
-— Recordava que ainda na última Assembleia de Freguesia apresentaram uma moção
de censura à Câmara Municipal de Lisboa, exatamente por essa não responder às
moções constantemente aprovadas e entre elas pedidos de esclarecimento quanto à
permanência do encerramento do Maria Matos.————————————————
—— Era um importante equipamento cultural que fazia falta à Cidade de Lisboa e à
Freguesia, um equipamento público com instalações e equipamentos de excelência que
deveriam estar ao dispor do Município para a promoção de uma programação cultural
própria, ao invés da sua concessão. Era cada vez mais evidente que se tratava de uma
má opção para a Freguesia e para a Cidade de Lisboa, que se via privada desse tipo de
equipamento.——————————————————————————————
-— Membro António Proa (PSD) disse que a questão do PSD não era o modelo que
foi escolhido, essa era a vontade legítima da Câmara Municipal, mas preocupava e
ficavam apreensivos com o facto desse modelo escolhido livremente pela Câmara ter
conduzido ao encerramento do equipamento durante tanto tempo e mais, com a
incerteza de não se saber quando a Freguesia e a Cidade de Lisboa, porque o
equipamento estava na Freguesia mas tinha uma dimensão e uma importância para a
Cidade de Lisboa, continuaria encerrado porque a Câmara de algum modo não tinha
sabido resolver esse impasse.————————————————————————
—— Era isso que preocupava e nessa medida, não pela crítica ao modelo mas pela
crítica ao facto da cidade estar impedida de desfrutar desse equipamento, acompanhava
essa moção. ——————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que o PS, como era óbvio e claro desde que
essa situação estava em cima da mesa, não se pronunciava sobre se era o melhor modelo
de gestão ou não do Maria Matos. Nada os movia contra a concessão e isso ficara claro
desde o princípio. ————————————————————————————
-— Falava em nome do PS na Assembleia Municipal, era secretário da Sétima
Comissão de Cultura e tivera oportunidade de intervir em sede de Assembleia
Municipal quando o BE levou esse tema a plenário. Depois, em sede de recurso,
utilizara a Junta de Freguesia para tentar ter uma nova visão sobre o assunto, o que
também lhe fora recusado e de novo voltava a fazê-lo. —————————————
-— No fundo era secundar as palavras do Membro Francisco Camacho, não entendia
como a propósito do livre exercício de direitos de um conjunto de cidadãos recorrer para
os tribunais de uma decisão tomada pela Vereação o BE queria reverter uma decisão.
Parecia incorreto, injusto e querer tirar do foro judicial uma questão que era de livre e
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de legítima responsabilidade judicial para ser resolvida, uma vez que a decisão política
já tivera um campo e um momento próprio de discussão. ————————————
—— Era assim em muitas circunstâncias, nesse caso a vontade do BE sairá derrotada,
noutros momentos saía vitoriosa mas nesse caso não acontecera. —————————
-— A propósito da questão colocada pelo Membro Francisco Camacho, de facto a
Senhora Vereadora comprometera-se que enquanto o processo estivesse a decorrer
haveria uma programação ad hoc para o espaço. No verão acontecera por exemplo o
"Poesia na Rua", não sabia muito bem se era esse o nome do evento mas tinha durado
três dias. ————————————————————————————————
-— Já tivera oportunidade de dizer publicamente que sugerira à Senhora Veradora
ocupações esporádicas por parte de entidades que estavam localizadas no territóriio do
equipamento. Não aconteceram por razões que lamentava. Pouco tempo antes tinha
enviado uma carta à Senhora Diretora da EGEAC, fazendo notar o pesar da Junta de
Freguesia por o equipamento estar encerrado demasiado tempo quando tinha havido
esse compromisso, era uma carta de algum modo pública. ————————————
—— Lamentava o facto do equipamento estar encerrado, era danoso para a população,
mas não se revia nos considerandos e não queria deixar de dar essa nota, sobretudo a
propósito da questão levantada pelo Membro Francisco Camacho. —————————
—— Membro Afonso Moreira (BE) disse que gostaria de tocar em dois pontos, sendo
um deles sobre a questão da opção ideológica referida pelo Senhor Membro do CDS. —
—— Diria que a opção ideológica era de quem tinha proposto e mantinha sempre em
finca pé a opção da concessão. Como estava nos considerandos, era uma alteração à
situação que já existia e que não fora proposta por nenhuma entidade, que não era
estudada e não era pedida por ninguém. Portanto, quem tinha de facto pouca agilidade
ideológica não era certamente o BE, que argumentara em favor da sua posição. ———
—— Outra questão era que não estavam a querer ir contra um processo judicial que
estava a decorrer e que, como muito bem o Senhor Presidente da Junta referira, todos os
intervenientes tinham direito a fazer as suas indicações nessa instância. O que estavam a
dizer era que a solução política ainda estava em cima da mesa, não fora retirada. Aliás,
tinha sido votada em sede de Assembleia Municipal a aferição dos custos que estariam
associados a essa opção. Era uma opção que existia e que teria, aliás, o respaldo de
quanta custaria.—————————————————————————————
-— Não tentassem tomar essa discussão como uma questão que já não era política e era
só judicial, era sim política e por isso em todas as instâncias o BE continuaria a tocar
nesse ponto porque achava essa concessão errada. Alvalade e a cidade estariam muito
melhor se não tivesse havido essa discussão, como aliás tinha sido avisado pelo
movimento cívico ao qual o BE se associara.—————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Voto de Pesar "Pela situação do Teatro Maria IVIatos no seu
50° Aniversário", apresentado pelo BE, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 6 votos a favor (PSD, CDU e BE), 4 votos contra (CDS-PP) e 8
abstenções (PS).—————————————————————————————
—— Membro Afonso Moreira (BE) apresentou o seguinte documento:——————
.——-———————————-—Moção————————————————
"——— Pelo controlo da poluição ambiental causada pela atividade do Aeroporto
Humberto Delgado————————————————————————————
—— Considerando que:——————————————————————————
—— a) A presença de um aeroporto, no centro da cidade de Lisboa, constitui,
necessariamente, um especial motivo de atenção, pelo impacto que representa na saúde
e qualidade de vida da população que vive e trabalha na cidade; —————————
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—— b) Entre 2010 e 2019, o número de passageiros que passou pelo aeroporto
Humberto Delgado aumentou de 15 para 30 milhões, duplicando o número de voos em
Lisboa(fonteA.N.A.28/03/2019);——————————————————————
-— c) Este é um aumento claro, visto que, em 2013, o número de voos situava-se nos
142.000, passando, em 2018, a cerca de 214.000, o que equivale a, aproximadamente, l
movimento a cada 2,5 minutos;———————————————————————
—— d) Em Lisboa, verifica-se a particularidade de haver uma grande concentração
populacional, tanto residencial, como de escolas, hospitais e escritórios, na zona
envolvente do aeroporto, nomeadamente na freguesia de Alvalade, situação bem díspar
darestanterealidade europeia;———————————————————————
-— e) De acordo com o "Plano de Ações de Gestão e Redução de Ruído Aeroporto
Humberto Delgado" da A.N.A. para o período 2018-2023, já havia, no ano 2016, uma
parte considerável da Freguesia de Alvalade que estava sujeita a níveis de ruído
superiores ao máximo estabelecido pelo Regulamento Geraldo Ruído (RGR). —-——
——f) O RGR estabelece, no artigo 11° n° l alínea c), que as zonas sensíveis não podem
estar sujeitas a níveis de ruído ambiente exterior superiores a 65dB(A), para o
indicador Ldcn, e a 55dB(A), para o indicador Ln; ———————————————
—— g) Consultando o plano de ações acima mencionado, pode-se verificar que, já em
2016, grande parte do Bairro das Caixas, o Bairro da Murtas e a área envolvente da R.
Dr. João Soares se encontravam um a dois níveis acima dos limites legais para os
indicadores Lden e Ln; ——————————————————————————
—— h) Para além destas zonas habitacionais "sensíveis" (de acordo com o RGR), há a
situação especialmente grave do Hospital Júlio de Matos, onde os níveis de ruído estão
de um a três níveis acima dos limites legais para ambos os indicadores, chegando a
valores de Lden e de Ln superiores a 7 5 dB (A) e a 65bB(A), respectivamente;————
—— i) Tendo em conta o aumento de tráfego aéreo registado, acima mencionado, é
seguro pressupor que os níveis de ruído ambiente exteriores também aumentaram desde

——j) Estudos científicos sobre o impacto do ruído e da poluição atmosférica na saúde
em várias cidades europeias comprovam que estes afeiam a qualidade do sono e têm
efeitos negativos ao nível do sistema cardiovascular, podendo causar lesões vasculares
por stress oxidativo, hipertensão arterial, além de terem implicações no desempenho
cognitivo das crianças, no sistema reprodutivo e ao nível do sistema respiratório
(Touri, Lea, et al. "The airport atmospheric environment: respiratory health at work."
European respiratory review 22.128 (2013): 124-130.; Yim, Steve HL, et al. "Air
quality and public health impacts of UK airports. Part II: Impacts and policy
assessment. "Atmospheric environment 67 (2013): 184-192.; Franssen, E. A. M., et al.
"Aircraft noise around a large international airport and its impact on general health
and medication use." Occupational and environmental medicine 61.5 (2004): 405-

—— k) Além da pressão referida anteriormente, está previsto um plano de expansão do
Aeroporto Humberto Delgado que pretende aumentar em mais 33% a área (de 500ha
para 700ha), mais de 10 milhões de passageiros (de 30 para 40 milhões), de 40
aeronaves, por hora, para cerca de 50 (sendo este aumento principalmente em
aeronaves maior capacidade, que emitem mais ruído e mais poluição), prevendo-se,
com tudo isto também, um aumento do tráfego rodoviário em serviços e visitantes;——
—— l) Segundo o Decreto-Lei n" 151-B/2013, de 31 de outubro, estão sujeitos a uma
avaliação de impacte ambiental os aeroportos cuja pista tenha um comprimento de pelo
menos 2.100 metros, incluindo as suas alterações ou ampliações, caso representem
mais de 20% da capacidade instalada ou da área de instalação do projeto existente; -
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—— m) A pista principal do aeroporto Humberto Delgado tem 2.400 metros e existe a
firmada intenção de aumentar em 23% a capacidade instalada e em cerca de 33% a
suaárea.————————————————————————————————
—— n) A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, na semana passada, um
conjunto de medidas relacionadas no aeroporto que incluem a realização de estudos
sobre o impacto na saúde e no ambiente da atual operação aeroportuária em Lisboa,
assim como um estudo de impacte ambiental à expansão do aeroporto e à instalação de
monitores de ruído e poluição nas zonas envolventes. ——————————————
—— o) Adicionalmente, a CML solicitou ao Governo o envio do Plano de Expansão da
Capacidade Aeroportuária de Lisboa e plano de acessibilidades. —————————
—— Assim, a Assembleia de Freguesia de Alvalade, reunida a 11 de novembro de 2019,
delibera:————————————————————————————————
—— /. Questionar o Governo sobre a intenção de solicitar o estudo de impacte
ambiental referente à expansão do Aeroporto Humberto Delgado; ————————
—— 2. Questionar o Governo sobre as medidas concretas que pretende tomar para
reduzir o ruído ambiental exterior nas zonas da cidade de Lisboa que, neste momento,
já estão acima dos limites estipulados no RGR. ————————————————
—— Lisboa, 11 de novembro de 2019————————————————————
—— Pelo representante do Bloco de Esquerda - Afonso Moreira————————— "
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que achava muito estranho ir
novamente ali uma moção sobre esse assunto quando se dizia que na semana anterior
tinha sido votada a Proposta 782/2019 na sessão de Câmara e aprovada por
unanimidade, tendo sido durante três horas negociado por todas as forças políticas,
incluindo o BE, o PCP, o PSD e o CDS, proposta apresentada pelo Presidente Fernando
Medina.————————————————————————————————
—— Tudo aquilo que se apresentava na moção e que fora concertado com todas as
forças estava incluído na proposta. Portanto, achava muito estranho ir ali uma moção
que era uma cópia da proposta do Senhor Vereador Manuel Grilo, que fora retirada
porque a outra foi votada por unanimidade. Era muito estranho e não compreendia
porque todas as propostas alternativas apresentadas foram vertidas nessa proposta final.
-— Não compreendia e entendia não fazer sentido. Dessa forma o CDS votaria contra.
—— Membro António Proa (PSD) disse que a discussão era interessante e teria muito
gosto em se debruçar sobre ela. Aliás, tinha-o feito noutras ocasiões e noutros lugares.
Não o iria fazer, resistindo à tentação, mas tinham que ser consequentes quando
apresentavam esse tipo de assuntos e não parecia que fosse nesse sentido. Aliás, referia
uma questão que essa sim devia preocupar e devia ser pertinente colocar. O plano de
ação de ruído referido não estava aprovado. Tinha sido apresentado à APA longos
meses atrás e continuava por aprovar. ————————————————————
—— Continuavam sem ter em execução um conjunto de medidas que não sabiam se
eram eficazes porque ainda não foram avaliadas, mas que eventualmente poderiam
mitigar alguns dos problemas referidos e nomeadamente no que dizia respeito ao ruído.
Essa sim podia ser uma preocupação pertinente. ————————————————
—— Poderia com gosto e interesse discutir a questão do aeroporto e do futuro do
aeroporto, mas estar a criar um ambiente desfavorável ao atual Aeroporto Humberto
Delgado na Portela quando sabiam que a decisão tomada pelo Governo, veriam se era
definitiva mas de momento apontava nesse sentido, implicava a manutenção do
Aeroporto da Portela, agravando as condições que foram referidas e que eram uma
realidade pelo facto de aumentar o número de movimentos na Portela. ———————
—— Estarem por um lado a criar um ambiente de hostilização ao Aeroporto da Portela
mas depois não serem consequentes no sentido de propor uma alternativa, assumir uma
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posição contrária e uma alternativa em concreto, não parecia que fosse no sentido da
responsabilidade que a Assembleia de Freguesia devia ter. ————————————
-— Comungava das preocupações, julgava que todos estariam preocupados com os
danos que causava à saúde a existência desse aeroporto, mas faltava serem consequentes
e nessa irresponsabilidade o PSD não tinha condições de alinhar. —————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) referiu que de facto era do conhecimento público
que a CML aprovara na semana anterior uma proposta intitulada "Impactes do aeroporto
e da expansão aeroportuária de Lisboa, com vista à realização de um estudo sobre os
impactes imensos já existentes e decorrentes da exploração do Aeroporto de Lisboa,
incluindo sobre a saúde pública e o ambiente, na sequência das preocupações e de
propostas avançadas nomeadamente por Vereadores do PCP em anterior reunião de
Câmara.————————————————————————————————
-— Destacava essa iniciativa do PCP, uma vez que a proposta apresentada pelo BE,
nos termos em que estava, parecia insuficiente para dar resposta a esse problema.
Primeiro porque mais que questionar as intenções do Governo se devia exigir, até
porque eram matérias definidas na Lei, tanto no que respeitava ao estudo de impacte
ambiental como na carta de ruído.——————————————————————
—— Depois porque a própria CML devia trabalhar a montante. Queria isso dizer
solicitar a realização de um estudo sobre os diversos impactes de exploração do
Aeroporto de Lisboa, incluindo os diversos focos de poluição identificados, os níveis de
ruído, de emissões existentes e efluentes produzidos, contemplando a incidência do
tráfego atual na saúde pública e no ambiente. —————————————————
-— Devia também a CML promover um estudo de avaliação dos diversos impactes do
projeto de expansão do aeroporto. A semelhança do que já existia noutros pontos da
cidade, devia a CML instalar um sistema de monitorização do ruído e das emissões
atmosféricas, incluindo partículas e micropartículas provenientes do aeroporto em
virtude de existirem parâmetros ambientais que não estavam a ser analisados e
verificados com o sistema de monitorização atualmente existente. —————————
-— Devia ainda ser informada a população sobre o andamento das ações realizadas
nesse contexto e sobre os seus resultados, bem como proceder à realização de um debate
público sobre os impactes atuais e futuros da infraestrutura aeroportuária na Cidade de
Lisboa.————————————————————————————————
-— Essas propostas foram apresentadas pêlos Vereadores do PCP na Câmara
Municipal de Lisboa e votadas por unanimidade. Eram essenciais na defesa do
ambiente, da segurança, da saúde da população da cidade. Essas medidas não estavam,
no entanto, dissociadas da necessidade de construção de um novo aeroporto
internacional na Area Metropolitana de Lisboa que viesse a substituir de forma faseada
o atual Aeroporto da Portela. ————————————————————————
—— Queria só reforçar esses aspetos porque se tivessem feito essa proposta teriam ido
um pouco mais além. No entanto, acompanhariam a proposta do BE.————————
-— Membro Afonso Moreira (BE), dirigindo-se à Membro Ana Rita Costenia sobre o
texto e a parte integral do texto, disse que sim porque fora trabalhado em conjunto com
a equipa, mas havia de notar que existiam particularidades para a Freguesia de Alvalade
que não se encontravam no outro documento. —————————————————
-— Não havia qualquer constrangimento em assumir que o trabalho municipal era feito
em ligação ao trabalho local a nível da Freguesia. ———————————————
—— Não lhe parecia, com todo o respeito, que houvesse qualquer alarmismo, da mesma
maneira que o que fora votado a nível da Câmara Municipal também não era alarmismo,
era simplesmente reconhecer uma situação e fazer propostas. ———————————
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—— De facto a Câmara Municipal de Lisboa já se tinha adiantado em termos do seu
papel relativamente a essa situação, mas o Governo aí também tinha funções. Aliás, o
BE questionava mas sabia que o Governo devia pedir à Agência Portuguesa do
Ambiente o estudo de impacte ambiental e era nesse sentido que deixava a moção, para
que se percebesse que os representantes da Freguesia de Alvalade estavam
particularmente preocupados com essa situação. ————————————————
-— Não se tratava de criar qualquer tipo de alarmismo e tendo em conta a vivência que
todos certamente tinham na Freguesia de Alvalade era um assunto bastante consensual
para todos os fregueses. ——————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que na proposta votada por
unanimidade era referido que os bairros residenciais envolventes do aeroporto, em
particular a Encarnação, Olivais e Alvalade, tinham problemas maiores a precisar de
resolução. Isso estava plasmado na proposta aprovada por unanimidade.———————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Pelo controlo da poluição ambiental causada pela
atividade do Aeroporto Humberto Delgado", apresentada pelo BE, tendo a
Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 9 votos a favor (6PS, PCP e BE), 4
votos contra (CDS-PP) e 5 abstenções (PSD e 2PS). ——————————————
—— Continuando, fez a seguinte declaração de voto: ——————————————
—— "Considero redundante que esta questão tenha sido aqui trazida pelas razões que
foram evocadas. Não vejo lógica neste tipo de iniciativas, em que em sede de
Assembleia de Freguesia se vai votar algo que já foi votado em Assembleia Municipal e
por maioria de razão tendo sido um texto trabalhado por todos os partidos políticos e
aprovado por unanimidade. ————————————————————————
—— Assim sendo, independentemente da preocupação que os níveis de ruído causam à
população de Alvalade, não é a única, há outras Freguesias de Lisboa que têm as
mesmas preocupações e que têm índices de ruído equivalentes, donde a lógica dessa
matéria ter sido apreciada e votada na Assembleia Municipal. ——————————
—— Não vejo a lógica, não vejo conveniência, nem vejo utilidade, donde o sentido do
meu voto. ———————————————————————————————
—— Francisco Ramos (CDS-PP) disse que o CDS apresentava na Assembleia de
Freguesia um voto de pesar pelo falecimento do seu fundador, Diogo Freitas do Amaral.

Académico, professor, jurista, político, homem de cultura, destacava-o
essencialmente como um dos fundadores da democracia portuguesa, portador de uma
inalterável postura de homem de diálogo para o qual a democracia era inquestionável
mesmo nos momentos conturbados da história. ————————————————
—— Deixava uma nota e memória pessoal. Em 2014 Diogo Freitas do Amaral tinha
participado nas comemorações dos 40 anos do CDS, tendo afirmado nessa ocasião o
seguinte: "Se a dada altura o partido caminhou mais para o centro-direita e eu mais para
o centro-esquerda, todos se mantiveram honestamente dentro do espetro abrangido pela
democracia cristã europeia e mundial. Todos podemos pois olhar-nos, falarmos e
cumprimentarmos uns aos outros sem qualquer embaraço ou desconfiança.
Continuamos irmãos, embora separados. ——————————————————
—— De todas as lições que tiveram dele, essa era uma verdadeira lição de vida. A
liberdade individual temperada pelo exercício de consciência e pela fraternidade foram
o mote na sua vida. Que descansasse em paz. —————————————————
—— Apresentou o seguinte documento: ———————————————————
—————————————— Voto de Pesar ———————————————
———————————— Diogo Pinto Freitas do Amaral ———————————
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-— Diogo Pinto de Freitas do Amaral nasceu na Póvoa de Varzim em 23 de Junho de

—— Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no
ano de 1963, foi um notável académico especializado em Direito Administrativo,
ensinando e partilhando conhecimento com milhares de alunos nesta instituição de
ensino superior sediada na Freguesia deAlvalade. ———————————————
-— Inclusive, em 1984 chegou a professor catedrático e cumpriu cinco mandatos como
presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa. ———————
—— Porém, o seu reconhecimento público advém principalmente da actividade política
que iniciou no pós 25 de Abril de 1974 quando, num acto de grande coragem, fundou o
CDS -Centro Democrático Social, um partido de centro direita, que visava representar
esta corrente política num ambiente de incerteza e, não raras vezes hostilidade, dando
a Portugal um regime verdadeiramente plural. —————————————————
—— E, também, por isso, considerado um dos fundadores da democracia portuguesa. —
-— Foi o primeiro presidente do CDS, de 1974 a 1982, e de novo de 1988 a 1991. -—
—— Ao serviço do CDS foi eleito da Constituinte de 1975 travando um combate contra
a aprovação de uma Constituição ideológica e socialista. ————————————
„— Foi deputado entre 1976 e 1983 e entre 1991 e 1993.————————————
—- Foi Conselheiro de Estado de 1974 a 1975. ————————————————
—— Fez parte do VI Governo constitucional na qualidade de Vice-primeiro Ministro e
Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo assumido a função de Primeiro-ministro
interino após a morte de Francisco Sá Carneiro. ————————————————
—— Integrou o VIII Governo constitucional com as funções de Vice-primeiro Ministro
e Ministro da Defesa Nacional. ———————————————————————
—— Em 1986 foi o candidato do CDS e do P S D para Presidente da República tendo
perdido tangencialmente, na segunda volta, para o candidato Mário Soares. —————
—— Em 1992 afasta-se definitivamente do partido que fundara.——————————
—— Em 2005, após a vitória eleitoral do Partido Socialista integra, como
independente, o XVII Governo Constitucional, na qualidade de Ministro dos Negócios
Estrangeiros.——————————————————————————————
—— A sua extensa carreira política teve também relevo internacional: de 1981 a 1983
foi Presidente da União Europeia das Democracias Cristãs e foi Presidente da
Assembleia Geraldo ONU no biénio de 1995/96. ————————————————
—— Sobre o Portugal que ajudara a construir mencionou as vitórias e insucessos no
segundo volume das suas memórias políticas, dando nota, também, do seu principal
anseio: —————————————————————————————————
—— «Para mim - que era intrinsecamente um professor universitário e que sempre
considerei a Política sobretudo como um dever cívico, a cumprir em momentos difíceis
da vida nacional - as seis eleições em que participei não me deram nunca uma vitória
pessoal. Mas, no plano intelectual, posso dizer com sinceridade que me sinto realizado.
Ter razão antes do tempo não me deu votos suficientes: mas o tempo veio a dar-me
razão. Portugal tem hoje um modelo que eu defendi desde 1974: democracia civil,
economia social de mercado e integração europeia. ———————————————
—— Fico feliz por isso. Não apenas por ter tido razão: mas sobretudo por achar que
esta era, e é, a melhor solução para Portugal. Quer isto dizer que - aposentado como
professor, retirado como figura pública e tendo posto termo à vida política activa -
estou satisfeito com o que a minha geração deu a Portugal nos últimos 35 anos? —-—
—— Não, não estou. ———————————————————————————
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—— Reconheço que a minha geração, bem como a anterior, deu imenso a Portugal
desde 1974 e fez o país progredir em três décadas tanto como a generalidade dos
países europeus só progrediu em cinco ou seis decénios. —————————————
—— Mas falhámos quase por completo em três pontos essenciais: não conseguimos
manter um crescimento económico acelerado, não melhorámos a qualidade e os
conteúdos do ensino secundário; e, sobretudo, não fomos justos, nem eficazes, nem
generosos, no combate à pobreza, na redução das desigualdades e na generalização da
solidariedade social.————————————————————————————
—— Oxalá a próxima geração, hoje no poder, se sinta compelida afazer mais e melhor
no campo da justiça social.» ————————————————————————
—— Freitas do Amaral foi também um escritor multifacetado, com mais de 50 livros em
áreas distintas como o Direito, Ciência política, biografia, história, romance e teatro. -
—— Foi agraciado com várias condecorações e distinções nacionais e estrangeiras,
entre as quais se destacam a Grã-Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo
de Portugal (1983); Grã- Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal (1994) e
a Grã-Cruz da Antiga, Nobilíssima e Esclarecida Ordem Militar de Sant'lago da
Espada, do Mérito Científico, Literário e Artístico de Portugal (2003). ———————
—— No passado dia 3 de Outubro de 2019 viria a morrer, com 78 anos, tendo deixado
um lastro humano, social, político, académico e cultural ímpares. —————————
—— Face ao exposto, o Grupo do CDS-PP, propõe à Assembleia de Freguesia de
Alvalade, reunida a 11 de novembro de 2019, que: ———————————————
—— Aprove um voto de pesar pela morte de Diogo Pinto de Freitas do Amaral, guarde
um minuto de silêncio em sua memória e endereça à sua família as mais sentidas
condolências. ——————————————————————————————
—— Lisboa, 11 de novembro de 2019—————————————————————
~— O Grupo do CDS-PP —————————————————————————
—— Membra Ana Gouveia (CDU) disse que queria apenas esclarecer a posição de
abstenção nesse voto de pesar. ———————————————————————
-— Os posicionamentos políticos que marcaram os últimos anos de Freitas do Amaral
não apagavam o papel que tinha representado, tanto na conspiração contra Abril e o
regime democrático, como na declarada oposição à Constituição da República por parte
do CDS, como na concretização dos projetos reacionários que liderara desde o 25 de
Abril até à década de noventa. ———————————————————————
—— No entanto, as razões que justificavam o voto da CDU não anulavam a expressão
de condolências à família, que já tornara público. ———————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Voto de Pesar "Diogo Pinto Freitas do Amaral", apresentado
pelo CDS-PP, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 16 votos a
favor (PS, PSD, CDS-PP e BE), e 2 abstenções (CDU). —————————————
-— (Neste momento a Assembleia procedeu a um minuto de silêncio) ———————
-—.——.—.———— pERtODO DA ORDEM DO DIA ———————————
—— Ponto l - Apreciação da Informação Escrita do Presidente da^Tynta de
Fresuesia de Alvalade prevista na alínea e) do n° 2 do art.0 9° da Lei n0 75/2013, de
12 de setembro; ————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que, como de costume, a Informação Escrita
tinha circulado juntamente com o relatório semestral da situação económica e
financeira. Não sendo documentos para votar, ficava à disposição para quaisquer
dúvidas que pudesse haver a esse propósito.-—————————————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que tinha algumas questões que
gostava de ver esclarecidas numa lógica disso mesmo, de informação. ———————
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-— Em primeiro lugar havia uma descrição em relação a vários processos de
contratação, nomeadamente no ponto 1.2.1, a partir daí. Gostava de saber num primeiro
momento qual a razão que fundamentava a revogação da decisão de contratação do
processo33/CPR/JFA/2019.————————————————————————
—— Em segundo lugar gostaria também de ver esclarecida a necessidade de ajuste
direto que estava presente no processo 32/AJ/JFA/2019, em particular a aquisição de
prestação de serviços de fiscalização nos mercados de Alvalade, questionando se a Junta
de Freguesia de momento não teria recursos e quadros próprios que pudessem garantir a
resposta a esse serviço que se pretendia contratar. ———————————————
—— Seria importante para a bancada do CDS compreender qual o fundamento para a
notificação de incumprimento contratual da limpeza dos mercados de Alvalade,
questionando fundamentalmente se a Junta de Freguesia tinha algum indício de não
estarem a ser garantidas as condições de higiene e salubridade nos mercados e se essa
notificação era um ato formal mas como na prática estaria a ser resolvida essa questão,
acautelando a necessidade associada à higiene e salubridade dos mercados. —————
-— Por último cumpria fazer uma sugestão para futuro em matéria de Informação
Escrita. No ponto 8.2 havia uma previsão da despesa que ia sendo executada e a
sugestão era que no futuro, nessas rubricas orçamentais que eram plasmadas, seria
conveniente que fossem concretizadas em sub-rubricas tal como eram orçamentadas e
apresentadas no Relatório e Contas.—————————————————————
-— IVIembro António Proa (PSD) disse que a propósito da Informação Escrita que
agradecia, sendo no entanto uma obrigação, tinha três questões que gostaria de colocar
ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia. ——————————————————
-— A primeira dizia respeito a um assunto levado à Assembleia numa das últimas
reuniões e relativo ao clube Estrelas de São João de Brito. Era no sentido de saber se
havia algum desenvolvimento, se o processo relativamente à atribuição de uma verba
que tinha sido suspensa já estava ultrapassado ou não, se de algum modo o diáologo que
parecia não ter sido muito abundante já tinha sido retomado ou não. No fundo era saber
se a situação com o clube Estrelas de São João de Brito estaria regularizada no sentido
de uma relação normal entre uma instituição da Freguesia e a Junta de Freguesia.———
-— Era importante que essa normalidade, a bem dos fregueses e da Freguesia, se
repusesse tão breve quanto possível e caso tivesse sido concretizada a entrega de
documentos por parte do clube que tinham sido solicitados pela Junta, se eles foram
entregues gostaria de ter acesso a eles. Essa era a primeira questão, no fundo um ponto
de situação relativamente à regularização da relação com o clube Estrelas de São João
de Brito. ————————————————————————————————
—— Em segundo lugar, também lá próximo, uma questão diferente dizia respeito ao
estado dos canteiros da Avenida Rio de Janeiro. Era uma questão que já tinha suscitado
numa reunião anterior da Assembleia de Freguesia. Não passava com muita frequência
mas passava com alguma e diria haver poucos espaços verdes na Freguesia em tão mau
estado como aqueles canteiros. Sabia que eram ingratos de manter mas estavam
claramente deixados ao abandono, com árvores que entretanto foram cortadas e não
foram repostas, com o estado dos canteiros completamente ao abandono, com o coberto
vegetal também. ————————————————————————————
-— Isso já com muito tempo, numa zona que ainda por cima era em frente ao Mercado
de Alvalade, que se queria uma zona envolvente atrativa. No que dizia respeito aos
canteiros não estava de todo atrativa e urgia repor uma situação normal. Gostaria de
saber a razão de não terem sido tomadas medidas nesse sentido e quando estariam
eventualmente para ser tomadas. ——————————————————————
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—— Em relação às alterações concluídas muito recentemente, dentro do prazo da
Informação Escrita, no Bairro de São Miguel diria que a alteração mais significativa
tivera lugar nos últimos meses com a alteração ao perfil das ruas, alterações do sentido
de trânsito, restrições de circulação de trânsito em algumas ruas. Segundo ouvira e lhe
tinha chegado, sendo nessa questão portador do descontentamento que lhe transmitiram.
—— Morando lá muito próximo já tinha observado o transtorno para quem vivia
naquela zona, sem nenhuma vantagem que conseguisse vislumbrar. ————————
—— Compreendia que por exemplo do ponto de vista da diminuição do tráfego de
atravessamento a questão pudesse ser relevante, mas depois disso ficava muitíssimo
prejudicado todo o trânsito relativo à tomada e largada de crianças da Escola de São
Miguel. Ao contrário de outrora, em que tinham espaço suficiente para deixar recolher
as crianças, o que se passava com aquela alteração era que deixava de ser compatível
com o estacionamento, que os pais pudessem estar à espera das crianças quando as iam
buscar à escola, à chuva, ao frio, ao sol. ———————————————————
—— Também não era possível para os autocarros de transporte de crianças para as
visitas de estudo, para os programas de ocupação dos tempos livres. Também deixara de
ser compatível com aquele desenho que os autocarros pudessem lá estar como antes.—
—— Conhecia bem porque os seus quatro filhos frequentaram aquela escola, e apesar de
haver algum congestionamento na hora de início e final das aulas, era compatível com a
passagem de quem queria passar. Atualmente não era. —————————————
—— Sabia que a Junta de Freguesia sustentava que não havia diminuição do número de
lugares de estacionamento e não punha isso em causa, mas continuava a haver pessoas
que precisavam de aceder ao Bairro de São Miguel, quanto mais não fosse para irem
buscar ou levar crianças à escola e isso tinha sido muito sacrificado, com prejuízo
também para quem lá morava. ———————————————————————
-— Já tinha observado o congestionamento que havia depois das obras e era muito
superior ao que existia às mesmas horas antes das obras.-————————————
—— O que queria dizer com isso era que quando as obras eram feitas sem servirem, ou
que pelo menos os prejuízos eram superiores aos benefícios para a cidade e
especialmente para quem lá morava, essas obras deixavam de fazer qualquer sentido e
passavam a não ser um uso carreto dos dinheiros públicos. Francamente não via
qualquer benefício naquela obra, via muitos prejuízos mas sobretudo ouvira e pediram-
lhe que transmitisse o sentimento de descontentamento com as alterações que se
verificavam no Bairro de São Miguel. ————————————————————
—— Mais à frente teriam outra intervenção que não sabia exatamente os termos, mas lá
chegariam e nessa altura pediria essa informação, mas ficava o pedido genérico para que
as alterações feitas numa Freguesia já com graves problemas de estacionamento, com
graves problemas de trânsito, que as intervenções não fossem feitas prejudicando as já
escassas condições de qualidade para as pessoas que viviam na Freguesia. —————
—— O Senhor Presidente da Junta pediu ao Membro Francisco Camacho que fizesse
a cortesia de repetir a última questão colocada porque não conseguira acompanhar.——
—— Relativamente ao concurso que identificava como sendo o 33, a decisão de revogar
tinha a ver com o facto do concurso ter ficado deserto. Era relativamente simples. ——
—— O outro ponto tinha ver com o facto de dois fiscais do mercado terem ido em
mobilidade para a CML e tiveram que colmatar essa falha. A necessidade de um
trabalhador para aquele espaço era colmatada dessa maneira. ———————————
—— Em relação aos serviços de higiene, tinha a ver com o facto de ter havido um mau
desempenho da prestação de serviço e nesse âmbito optaram por acionar os mecanismos
necessários para a regularização de acordo com o contrato. ————————————
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-— Sobre o Estrelas de São João de Brito podia dizer que receberam nesse dia a
auditoria final pedida à BDO no âmbito dos apoios prestados ao clube no ano
desportivo 2017/2018. Iriam analisar a auditoria e agir em conformidade com os
resultados dela. Naturalmente que comunicariam ao clube qualquer decisão que
tomassem mas ainda não conseguia dizer de que maneira o fariam. ————————
—— Na Junta de Freguesia não receberam os documentos que estariam em falta e desse
ponto de vista a questão mantinha-se igual. Acompanhava o lamento de que as relações
do clube, não só com a Junta de Freguesia mas com a Câmara Municipal, estivessem
danificadas. Também estava danificada com o conjunto da sociedade, com os fregueses,
com os munícipes. Lamentava imenso o estado a que o clube tinha chegado e o estado
das relações institucionais que prejudicava uma séria convivência institucional. ———
-— Relativamente aos canteiros da Avenida do Rio de Janeiro, reconhecia que eles não
estavam no melhor estado e tinha a ver com o facto de ter havido corte de árvores em
função de doenças. Estavam à espera que os cotos das árvores fossem removidos, era
uma operação que interferia no canteiro em si e só depois dessa remoção fariam uma
intervenção mais aprofundada nos canteiros da Rio de Janeiro. ——————————
-— Essa questão repetia-se um pouco pela Freguesia, em sítios que podiam estar
aparentemente mais danificados. Também acontecia nalguns canteiros da Avenida da
Igreja no lado do Campo Grande. Precisavam retirar os cotos e repará-los. —————
-— Em relação ao Bairro de São Miguel, tinham chegado algumas reclamações e
também tinham chegado algumas intervenções de agrado com as alterações feitas pela
Junta de Freguesia no Bairro de São Miguel. —————————————————
—— Ao contrário do que o Membro António Proa afirmava, estava bastante confiante
na necessidade e da bondade da natureza das intervenções. Fizeram-se duas reuniões
públicas com a população apresentando o projeto que iria ser aplicado. Era um conjunto
de obras que já ia desde 2015, aquando da introdução da primeira fase do Bairro Zona
30 e essa era uma segunda fase.———————————————————————
-— Fizeram-se várias intervenções muito importantes do ponto de vista da mobilidade
pedonal, da segurança dos peões e da qualidade de vida do bairro, da seguirança das
próprias crianças devido ao encabeçamemento dos passeios na zona de passadeira.
Tinha a ver com a regularização do trânsito naquela zona que era propensa a acidentes,
quem ia da Frei Amador Arrais para a Alfredo Cortez. Essa questão tinha ficado
resolvida. ———————————————————————————————
-— No conjunto da intervenção, que ainda não tinha terminado porque estava a obra a
decorrer na Flores do Lima, haveria um acrescento de 50 lugares de estacionamento e
sendo cerca de 22 na Alfredo Cortez, o que tendo em conta o espaço e a organização do
espaço era muito significativo. Espaços que tendiam a olhar de forma consolidada,
negando o estacionamento em cima do passeio conseguiam aumentar 22
estacionamentos. Isso devia-se também a terem colocado só um sentido na Alfredo
Cortês, conseguindo esse aumento.—————————————————————
-— O trânsito de atravessamento que era feito pelo bairro, da Avenida de Roma para a
rotunda de Entrecampos, era algo significativamente danoso para a qualidade de vida
dos moradores. O grande objetivo da obra era acabar com o atravessamento e sabiam
estar a conseguir porque faziam contagens. Conseguiram que as aplicações de telefone
que indicavam como sendo a via mais rápida para fazer o atravessamento já estavam
corrigidas. Quem desconhecia o bairro já não passava por lá. ———————————
—— Quem morava na Diogo Bernardes tinha uma ideia de haver mais trânsito dentro do
bairro. Dentro do bairro havia menos trânsito. Deixara de ser feito pela Alfredo Cortês e
passara para a Diogo Bernardes, em boa verdade na Diogo Bernardes havia mais
trânsito do que devia mas no conjunto do bairro havia menos trânsito.———————
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—— Era verdade também que a escola durante o período das obras, já acabada e
bastante bonita, só tinha uma entrada na António Ferreira. Voltava a haver duas
entradas e também seria uma questão de habituação para os pais que não sendo
moradores no Bairro de São Miguel tinham ali as suas crianças. Eram sobretudo
trabalhadores da CML que trabalhavam no Campo Grande, que desligassem do
percurso que faziam habitualmente e que deixassem as crianças na entrada da Jorge
Ferreira de Vasconcelos, entrando pela Estados Unidos da América e saindo depois para
a Rua de Entrecampos. ——————————————————————————
—— Havia processos de habituação, era natural que pudesse demorar até o conjunto das
situações de trânsito de atravessamento, de alguma confusão dentro do bairro, fossem
internalizados pelas pessoas que viviam no bairro. Aliás, parte dos elogios que recebiam
eram apenas de moradores do bairro, as críticas que recebiam eram sobretudo ou apenas
de não moradores no bairro, pessoas que tinham os filhos na escola e que usavam o
bairro não morando lá. ——————————————————————————
—— O Bairro de São Miguel era um bairro muito particular porque, não sendo um
condomínio fechado, tinha uma configuração com quase só uma entrada e uma saída,
excetuando a Frei Tomé de Jesus que desembocava na Estados Unidos da América.
Portanto, podia dar essa ideia.———————————————————————
—— Causando constrangimentos às pessoas que não moravam no bairro, era algo que
consideravam dar qualidade de vida aos moradores. Numa fase de obra e de adaptação
podia haver prejuízos e no seu caso também atravessava o Bairro de São Miguel para a
Rua de Entrecamposjá não o fazia. —————————————————————
—— Quem atravessava o bairro para uso da escola ou sendo morador podia continuar a
fazer porque a proibição de trânsito pela Diogo Bernardes era apenas de trânsito não
local. Era um projeto participado, a população ouvida e conseguira-se consolidar
algumas das propostas apresentadas, outras não, mas era uma boa proposta daquilo que
eram as vontades de toda a gente. Todos tinham cedido alguma coisa, a Junta de
Freguesia também cedera nalgumas das propostas iniciais que tinha. ————————
—— Não se revendo na totalidade das questões, entendia a sua origem e esperava ter
dado resposta.——————————————————————————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que aproveitava para uma breve
questão que lhe parecia da maior relevância para a Freguesia.-——————————
—— O que tinha dito antes não era propriamente uma questão, era uma sugestão. Em
matéria de Informação Escrita que era prestada tinham um exercício importante que
apresentava a situação financeira à data de 31 de agosto. A sugestão, até porque havia a
contemplação das receitas arrecadadas, da execução tanto na matéria da receita como da
despesa, era que numa futura Assembleia de Freguesia no envio da Informação pudesse
estar densificada cada uma das rubricas tal e qual por exemplo no Relatório e Contas,
uma concretização de cada uma das sub-rubricas em relação às rubricas que estavam ali
presentes. Era uma sugestão que deixava ao Executivo. —————————————
—— Disse que tinha ainda uma pergunta para fazer ao Senhor Presidente, prendia-se
com uma situação já noticiada e o CDS tinha procurado alertar para a mesma, o caso de
um casal búlgaro sem-abrigo que tinha acampado no prédio de esquina entre a Gago
Coutinho e a Avenida dos Estados Unidos da América. O que queria saber era da parte
da Junta de Freguesia se tinha existido um acompanhamento dessa situação e qual a
solução que avizinhava e tinha proposto para resolver uma situação que gerava uma
grande perturbação e não era desejável numa Freguesia que se queria com bem estar e
em que todos eram respeitados. ———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que lhe pediam aquilo que era apresentado
na Assembleia de novembro com o relatório semestral sobre a situação económica e
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financeira, que era discutido nesse ponto e que em maio era discutida aquando da
apresentação do Relatório e Contas. Tendo em conta que era uma Informação Escrita da
atividade da Junta de Freguesia, parecia que essa informação era suficiente até porque o
detalhe e a análise que requeria para ser compilada exaustivamente era feito duas vezes
por ano. ————————————————————————————————
—— Relativamente à segunda questão, acompanhavam com insatisfação no sentido em
que nada ali era agradável, nem a situação do casal búlgaro, nem as questões de saúde
pública, dos animals, dos moradores no prédio. Nesses casos de pessoas sem-abrigo
fazia-se uma intervenção conjunta com a Comunidade Vida e Paz, com o NPISA, com
um conjunto de instituições. Esse caso era muito particular, tinha características muito
específicas.——————————————————-————————————
—— Por sugestão sua fizeram uma reunião de trabalho no dia 6 de novembro com a
Santa Casa da IVIisericórdia, com alguém do gabinete do Senhor Vereador Manuel
Grilo, com a higiene urbana da CML, com a PSP, com a Polícia Municipal, tentando
resolver de maneira articulada essa questão. ——————————————————
—— Como todas as questões relativas a pessoas sem-abrigo não era de resolução fácil.
Tinham sido acompanhados com consultas. Não havia ainda maneira de resolver a
situação de forma mais definitiva, beneficiando as pessoas sem-abrigo e os moradores,
mas compreendia a situação e o arrastar dela não era benéfico para ninguém. ————
-— A Junta de Freguesia tinha sido a maior porta-voz para resolver essa situação, mas
todas as vozes eram importantes para que pudessem fazer a bem de todos. Tomava boa
nota e agradecia essa preocupação por parte do CDS.——————————————
—— Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação das Propostas n.°^36/2019 e
348/2019, relativas, aos documentos provisionais da Freguesia para 2020:————
—— 2.1 Grande^Qpções do Plano; ————————————————————

—— 2.3 Orçamento de receita;——————————————————————
—— 2.4 Orçamento de despesa;——————————————————————
—— 2.5 Mapa de pessoal.—————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que, como de costume, os documentos
circularam e ficava à disposição dos Membros da Assembleia para as questões que
entendessem convenientes. ————————————————————————
—— Só queria dar nota a propósito do quadro de pessoal que fizeram as reuniões
preparatórias em sede de Orçamento onde algumas das questões, porventura mais
práticas e não políticas, foram esclarecidas. Claro que haveria divergências
relativamente ao que cada partido, caso tivesse vencido as eleições, optaria por fazer do
ponto de vista orçamental. Esse era o compromisso orçamental do Executivo face às
suas propostas políticas.——————————————————————————
—— Tinha havido uma alteração ao mapa de pessoal por intervenção da Membro do
PSD Catarina Ferreira da Silva que se considerara justa e legítima e daí terem enviado
um novo mapa de pessoal. —————————————————————————
—— Era hábito querer saber que alterações foram feitas, uma preocupação normalmente
da Membro Ana Rita Costenia do CDS. Dizer que se mantinha o número de
trabalhadores na Junta de Freguesia, 119, e a única coisa que faziam era alcear um
assistente técnico ao serviço de recursos humanos e um encarregado operacional no
serviço de higiene urbana. De resto mantinha-se tudo, era apenas essa alocação de
trabalhadores a esses dois serviços. —————————————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que nas Grandes Opções do Plano se
falava muito no aumento da oferta se estacionamento e não conseguia perceber como
iriam criar tantos lugares de estacionamento. Queria perguntar se iriam fazer garagens
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subterrâneas, onde iriam criar, como iriam criar, porque estava tudo saturado à
superfície. Se faziam em silos automóveis ou em subterrâneo, não percebia muito bem.
—— O Senhor Presidente da Junta disse que agradecia a oportunidade até porque
podia fazer um brilharete a propósito do sítio onde se iriam criar novos lugares de
estacionamento, sobretudo nos sítios onde eles eram necessários. Estava a brincar, mas
tinha muito a ver com a intervenção que iam fazer no Bairro de São Miguel.—————
—— Olhavam para o território de Alvalade e ele parecia relativamente consolidado do
ponto de vista da gestão do espaço público e tinha muitas vezes que se olhar com outros
olhos, olhar para sítios onde não se tinha olhado e conseguir reorganizar o trânsito e o
estacionamento. Por exemplo no Bairro de São Miguel, entre a Flores do Lima e a
Alfredo Cortez conseguiam 50 novos lugares de estacionamento. Na Silva e
Albuquerque, também para evitar trânsito de atravessamento entre a Rio de Janeiro e a
Avenida de Roma, iam pôr só um sentido, criando 130 novos lugares de
estacionamento. Seria feita uma obra de gestão na António Patrício, no terreno a tardoz
do "VaVa", ao mesmo tempo que se colocavam novas árvores no território,
conseguindo cerca de 60 lugares de estacionamento.———————————————
—— Na intervenção que iriam fazer no Bairro das Caixas, que aliás já começara nos
logradouros da Antónia Pusich com a João Lúcio e também nos prédios a tardoz da
Afonso Lopes Vieira, perto da José Lins do Rego, também se criaram novos lugares de
estacionamento. —————————————————————————————
—— Tratava-se de fazer essa gestão do território, olhar para ele novamente e conseguir
encontrar sem prejuízo da permeabilização dos solos novos lugares de estacionamento
daí essa conta, cerca de 350 novos. Percebia a questão mas era possível, era real e
estava a acontecer. ————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação as Grandes Opções do Plano, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU), 4 votos contra (PSD e BE) e
4 abstenções (CDS-PP)——————————————————————————
—— Submeteu à votação o PPI, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria,
com 10 votos a favor (PS e CDU), 4 votos contra (PSD e BE) e 4 abstenções (CDS-PP)
—— Submeteu à votação o Orçamento de receita, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU), 3 votos contra (PSD) e 5
abstenções (CDS-PP e BE) —————————————————————————
—— Submeteu à votação o Orçamento de despesa, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU), 3 votos contra (PSD) e 5
abstenções (CDS-PP e BE) —————————————————————————
—— Submeteu à votação o Mapa de Pessoal, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 14 votos a favor (PS, CDU e CDS-PP), l voto contra (BE) e 3
abstenções(PSD)————————————————————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) fez a seguinte declaração de voto: ——————
—— ">S'ó para referir que esta não é certamente a proposta de Orçamento que a CDU
proporia à população de Alvalade. No entanto, empenhámo-nos em contribuir para a
construção de um Orçamento que melhor satisfaça as necessidades da população,
particularmente no que diz respeito às matérias da educação, desporto e juventude,
pelouros que o PCP assumiu na Junta de Freguesia. ——————————————
—— Não obstante votamos favoravelmente, reconhecendo este esforço de negociação
na construção deste documento que incorpora algumas das propostas por nós
apresentadas. ——————————————————————————————
—— Ressalvamos, no entanto, a questão dos contratos de delegação de competências,
uma predominância quase em exclusivo para a requalificação do espaço público.
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Embora estejamos de acordo, consideramos que áreas como a educação, desporto, a
cultura ou ação social podem e devem ter um papel importante na apropriação deste
espaço, o espaço publico, procurando restabelecer ligações de vizinhança e de bairro
que caracteriza Alvalade. Deveriam merecer assim igual atenção. —————————
—— Também do lado da receita destacamos os valores inscritos nas receitas que
provêm do Orçamento Geral do Estado e adequação das mesmas tendo em conta o
atual quadro de delegação de competências. " —————————————————
—— Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.°^09/2019, relativa à
submissão à Assembleia de Freguesia da assunção de encargos plurianuais no
âmbito do procedimento referente ao "Fornecimento de energia elétrica para as
instalações da Freguesia de Alvalade". ———————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que essa não era uma proposta política, era
uma proposta de gestão quotidiana. No fundo era abrir um concurso para que as
empresas se pudessem pronunciar sobre a energia elétrica que a Junta consumiria nos
próximos anos. Uma proposta de gestão quotidiana dos edifícios e equipamentos da
Junta de Freguesia.————————————————————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que tinha uma dúvida. Apesar dos
contratos serem renovados anualmente, uma vez que deliberavam depois a assunção dos
encargos plurianuais na sua totalidade isso ficava vinculado e era obrigatório ao
alocarem a verba para essa empresa, mas os encargos plurianuais iam até 2023 e havia
uma eleição em 2021. ———————————————————————————
-— Também saber porque os valores eram tão díspares, 85 mil, 170 mil e 85 mil outra
vez. ——————————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que o contrato tinha cláusulas que a qualquer
momento, pelo não cumprimento, podiam desobrigar as partes ao seu cumprimento.
Funcionava como qualquer contrato.—————————————————————
—— Era uma autorização para ser feito concurso. O contrato estava a ser celebrado com
a AXPO Energia Portugal, quem ganhara o concurso. Isso era a autorização para o
encargo, que não estava feito. ————————————————————————
-— A alteração das despesas tinha a ver com o facto do contrato caducar em abril ou
maio do proximo ano, os 85 mil euros eram respeitantes ao resto do ano. Os encargos
para 2021 e 2022 eram idênticos porque era a totalidade do ano e 2023 só apanhava uma
parte do ano, também até abril ou maio. ————————————————————
-— Havia as eleições em 2021 mas não estavam obrigados a ficar com essa empresa,
na medida em que os contratos eram renováveis todos os anos e portanto, se por acaso
não vencessem as eleições, o que contava que não acontecesse, quem estivesse a seguir
podia olhar com novos olhos para esse contrato e agir de maneira diferente se assim o
decidisse, mas era um contrato de acordo com o que estava estipulado nos códigos e à
partida não haveria nenhuma questão que tomasse o contrato bom agora e mau para
outro partido, uma vez que era um contrato de gestão doméstica. ——————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 309/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 11 votos a favor (PS, CDU e BE) e 7 abstenções (PSD e CDS-PP) —
-— Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 311/2019, relativa à
submissão à Assembleia de Fre2uesia da assunção de encareos plurianuais no
âmbito do procedimento referente à "Empreitada de requalificação do Lareo da
Rua António Patrício". ——————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta referiu que havia autorização genérica para
encargos plurianuais até 100 mil euros. Nesse caso ultrapassavam para o próximo ano
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no valor de 118 mil euros para a obra referida a tardoz do "VaVa" e pedia-se
autorização para o poder fazer.———————————————————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que relativamente a essa proposta,
apresentada como fora pelo Senhor Presidente da Junta, à primeira vista não tinha
nenhuma objeção, sabendo que estavam a apreciar a assunção de encargos plurianuais. -
—— No entanto, eram encargos plurianuais referentes a algo em concreto e era esse
concrete que o preocupava porque relativamente a outras intervenções, nomeadamente
aquela que referira no Bairro de São Miguel, se soubesse aquilo que sabia atualmente
teria estado mais atento e seria mais crítico, ou pelo menos mais acutilante na crítica. —
-— Aproveitava para pedir ao Senhor Presidente, à semelhança do que tinha feito em
intervenções anteriores, que pudesse ser distribuído pêlos Membros da Assembleia de
Freguesia algumas peças do projeto que permitissem saber do que se tratava. Deixava o
pedido.————————————————————————————————-
—— Olhando para o Plano de Atividades e o Orçamento e, como o Senhor Presidente
assumira, havia muitas intervenções no espaço público por razões compreensíveis e
porque a Freguesia necessitava, pedia que, como só tinham reuniões mais ou menos de
três em três meses, se o Senhor Presidente podia partilhar as intervenções com os
Membros da Assembleia de Freguesia, embora sabendo que o site da Freguesia tinha na
maioria das circunstâncias informação sobre as intervenções. Pedia que pudessem ser
infonnados, pelo menos para ficarem com uma perceção geral das intervenções que
eram feitas na área da Freguesia. ——————————————————————
—— Concretamente em relação à proposta em apreço perguntava se era apenas aquela
intervenção de arranjo do espaço público do logradouro nas traseiras da Pastelaria
"VaVa" ou se incluía também alterações ou reperfilamento da Rua António Patrício
junto à esquadra da polícia. —————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que da sua parte nada obstava a que os
serviços doravante, depois das apresentações públicas feitas à população, pudessem
enviar para os Membros da Assembleia de Freguesia o link ou o conjunto de
documentos, apesar de estarem disponíveis na internet para toda a gente. ——————
—— O projeto tinha sido apresentado à população, era feito no âmbito do corredor verde
que ligava a Estados Unidos da América ao Parque da Montanha, já na Freguesia do
Areeiro. Incluía mais lugares de estacionamento, mais permeabilização dos solos, mais
árvores. Depois, noutro âmbito, seria feita uma passagem desnivelada a ligar a Estados
Unidos da América à António Patrício, que de momento era feita por escadas e sem
passagem para pessoas com mobilidade reduzida. ————————————————
—— Não mexia com a Rua António Patrício, era só aquela parte a tardoz do "VaVa" e
não tinha alterações de trânsito e de estacionamento naquilo que verdadeiramente era
conhecido como Rua António Patrício.————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 311/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU) e 8 abstenções (PSD, CDS-PP e BE). -
—— Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 324/2019, relativa à
submissão à Assembleia de Fresuesia da assunção de encarsos plunanuais no
âmbito do procedimento referente à "Aquisição de serviços de manutenção e
conservação de espaços verdes e arvoredo sob gestão da Fresuesia de Alvalade".—
—— O Senhor Presidente da Junta disse que eram recuperadas as questões levantadas
pelo CDS a propósito da penúltima proposta. O contrato era de dois anos renovável ao
fim do primeiro ano e daí a discrepância de valores. O ano 2021 era por completo, em
2022 era só uma parte do ano. De qualquer das maneiras era renovado ao fim do
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primeiro ano por decisão de ambas as partes, caso nada fosse dito seria renovado
automaticamente.————————————-————————————————
—— Sabia haver algumas divergências do ponto de vista político relativamente à
internalização ou não desses serviços na Junta de Freguesia. Não tinha uma posição
fechada sobre esse assunto. —————————————————————————
—— Tal como a Junta estava equipada não havia capacidade para sinalizar uma
internalização desses serviços. De qualquer maneira, do ponto de vista político essa
internalização não os revoltava, pelo contrário, tradicionalmente costumavam vê-la com
bons olhos. Parte do facto de não fazerem tinha muito que ver com a Junta não estar
preparada do ponto de vista do imobiliário para o fazer.—————————————
—— MEembro António Proa (PSD) disse que a questão que ia colocar era para alguns
de âmbito político, dogmático quase, para si não era. ——————————————
—— Perguntou se a opção pelo recurso externo a esse tipo de serviços era uma solução
de vontade da Junta de Freguesia e em que seria fundada. O Senhor Presidente tinha
referido e todos sabiam que a Junta não tinha condições materiais e humanas para
assumir essa responsabilidade e o que perguntava era se tinha sido feita alguma coisa no
sentido de criar essas condições e se era uma solução por exclusão de partes, por não
haver alternativa viável, ou se preferia outra solução e apenas escolhia essa porque
ainda não tinha criado as condições. —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que era uma opção tendo em conta o
quadro de possibilidades da Junta de Freguesia. Tinham sido insistentes com a CML a
propósito da falta de capacidade em termos de espaço para internalizar os custos. Até a
propósito da intervenção a ser feita pela Câmara no eixo Campo Grande - Calvanas
pedira-se um aumento de espaço no posto de limpeza das Murtas para poder, caso fosse
possível, internalizar alguns desses custos. Poderiam ser esses ou outros, não fechava as
opções da Junta de Freguesia ao facto de poderem ter mais espaço, mas do ponto de
vista pessoal a sua preferência era para que fosse a Junta a internalizar esses custos. ——
-— No dia em que isso fosse verdadeiramente possível, a sua preferência pessoal e
política era essa. De imediato era a proposta possível. ——————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 324/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 8 votos a favor (PS), 3 votos contra (CDU e BE) e 7 abstenções (PSD
e CDS-PP). ———————————————————————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) fez a seguinte declaração de voto: ———————

"Agradeço as palavras do Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
tranquilizaram-me um bocadinho mas não o suficiente e, portanto, vou justificar o
nosso voto contra dizendo que defendemos a progressiva e gradual responsabilização
por parte da Junta de Freguesia através de meios próprios da direta manutenção dos
espaços verdes. —————————————————————————————
—— Consideramos que externalização da tarefa acarreta pior serviço do que aquele
que temos vindo a ter, assim como a precarização das relações laborais.——————
—— Esta proposta compromete a possibilidade da Junta desde já assegurar por meios
próprios este serviço, pelo menos deforma gradual e a médio prazo. ———————
—— Estamos conscientes da complexidade que acarreta alterar este procedimento. Por
isso já votámos favoravelmente noutras alturas uma proposta semelhante. O que
pretendemos é que se pudesse avaliar e preparar já esta alteração. Consideramos que
neste momento se devia desde já caminhar no sentido de dotar a autarquia de meios
próprios, tanto pela contratação de trabalhadores como pela aquisição de recursos
materiais e de equipamento. ————————————————————————
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—— Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 326/2019, relativa à
submissão à Assembleia de Freguesia da assunção de encargos plurianuais no
âmbito do procedimento referente à "AQuisição de serviços de limpeza para os
mercados e instalações da Freguesia de Alvalade". ——————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que algumas das questões já estariam
respondidas por inerência a outras propostas já apresentadas. Só dizer que essa proposta
dividia em três lotes a gestão de equipamentos: os equipamentos de serviço da Junta de
Freguesia; os mercados, Mercado de Alvalade Norte e Mercado de Alvalade Sul; o
pavilhão de Alvalade. Tendo naturezas distintas, eram três lotes que iam a concurso e
que podiam ser ganhos por empresas diferentes. ————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 326/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 8 votos a favor (PS), 3 votos contra (CDU e BE) e 7 abstenções (PSD
e CDS-PP).———————————————————————————————
—— Membra Ana Gouveia (CDU) fez a seguinte declaração de voto: ———————
—— "Mais uma vez, voltando ao que dissemos anteriormente, o sentido do nosso voto
obviamente tem como fundamento o facto de considerarmos que estes serviços de
limpeza deveriam ser realizados por meios próprios e ser assegurados por funcionários
contratados pela Junta de Freguesia. " ————————————————————
—— Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 349/2019, relativa à
submissão à Assembleia de Freguesia da modiïïcação da repartição de encargos no
âmbito do procedimento referente à "Empreitada de Regualifícacão dos
Logradouros do Bairro daiEstacas, em AIvalade" - Processo n.0 20/ÇP/JFA/2019
-— O Senhor Presidente da Junta disse que esse era um processo que contavam estar
concluído em 2019. Tinha havido um atraso nos procedimentos concursais e daí haver
um pedido de autorização de encargos plurianuais, com um encargo para 2020 de 150
mil euros.———————————————————————————————
-— A intervenção que fariam no Bairro das Estacas, também apresentado duas vezes à
população, parecendo-lhe que tinha estado presente o Membro António Proa, tinha
muito que ver com o pegar no projeto original do Arquiteto Paisagista Ribeiro Teles,
devolvê-lo ao território do Bairro das Estacas com uma grande recuperação sobretudo
dos espaços verdes, com algumas atualizações de opções de mobiliário urbano que à
altura não existiam. ———————————————————————————
—— Nesse caso não havia novos lugares de estacionamento, era uma quase recuperação
integral dos projetos originais dos logradouros do Bairro das Estacas. Era essa
autorização que pedia à Assembleia de Freguesia.———————————————
-— Membro António Proa (PSD) confirmou que tivera oportunidade acompanhar
esse processo aquando da apresentação à população. Nessa altura também na
Assembleia de Freguesia houve oportunidade de fazer referência a algumas
preocupações e de obter os devidos esclarecimentos, que foram prestados. —————
—— Recordava-se que tinha sido logo no início do mandato Já iam para além de metade
do mandato e a obra ainda não tinha começado. O Senhor Presidente referia ter havido
algum atraso e era manifesto. Aliás por isso lhe tinha chamado a atenção, o Senhor
Presidente na Informação Escrita fazia uma referência precisamente à versão anterior da
repartição de encargos, com 266 mil euros para 2019 e 53 mil euros para 2020. Desde a
Informação Escrita, pouco tempo antes na reunião, tinha havido uma alteração
substancial, retirando cem mil euros de 2019 e acrescentando esses 100 mil euros em

—— Havia um atraso significativo, o Senhor Presidente referira um problema e gostava
de saber qual. ——————————————————————————————
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—— O Senhor Presidente da Junta disse que a Junta de Freguesia de Alvalade ao
iniciar o mandato tinha-se apressado, no sentido político do termo mas com a qualidade
dos projetos e dos processos, a entregar à CML o conjunto de intervenções que se
predispunha a fazer no âmbito das delegações de competências. ——————————
—— Quiseram começar a debater com a população um conjunto de projetos para o
território e por isso logo no início do mandato começaram a fazer as apresentações
públicas de discussão, onde depois integravam algumas das considerações feitas pela
população. Como à partida não sabiam se os processos de discussão eram mais ou
menos morosos, optara-se por fazer no início para o caso de terem que repetir as
discussões com a população não ser em prejuízo da obra. ————————————
-— Só receberam as delegações de competências da CML no verão e obrigara a que a
capacidade de contratação se atrasasse. Depois era uma questão administrativa do
procedimento de contratação que determinara o atraso da obra. ——————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 349/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU), e 8 abstenções (PSD, CDS-PP e BE).
—— Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 295/2019, relativa à
submissão da celebração ^le protocolo de colaboração entre a Freguesia de
Alvalade e a Escola Profissional Maeestil, para a realização de estágios
profissionais, a autorização pela Assembleia de Fresuesia. ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a Magestil era um parceiro na Freguesia
no âmbito da educação, participava na Comissão Social de Freguesia. Era uma entidade
que sendo privada estava envolvida no tecido social da Freguesia e tinha um novo curso
no âmbito da formação profissional desportiva. Era nesse âmbito que faziam o
protocolo.———————————————————————————————
—— Tinham protocolos com outras escolas do território e no fundo era dar a
possibilidade a que alguns jovens pudessem valorizar-se profissionalmente trabalhando
com a Junta de Freguesia de Alvalade. ————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 295/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n." 301/2019, relativa à
submissão da celebração do protocolo de colaboração entrega Freguesia de
Alvalade e a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnoloeias, a autorização
pela Assembleia de Freguesia. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a Universidade Lusófona, sendo uma
instituição de ensino superior privada, tinha participado na Comissão Social de
Freguesia e estava presente naquilo que era a vida do território. Sendo uma instituição
universitária vocacionada até para as relações com a lusofonia, não descurava a ligação
ao território e aquilo que o protocolo propunha era que os fregueses de Alvalade,
querendo participar nas atividades da Universidade Sénior da Universidade Lusófona,
tivessem uma redução de dez por cento sobre o valor da propina mensal. ——————
—— No fundo, qualquer freguês de Alvalade tinha um benefício decorrente da
aprovação que a Assembleia de Freguesia fizesse, sem nenhum encargo para a Junta de
Freguesia. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 301/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade.————-———————————————————————
-— Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n." 322/2019, relativa
à submissão da celebração de protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia
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de Alvalade e a Associação Drupal Portugal, a autorização pela Assembleia de
Freguesia.———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa proposta já era em parte do
conhecimento da Assembleia, uma vez que tinha ido à última Assembleia de Freguesia
de setembro e tendo sido pedido na altura a sua retirada por haver um problema na
instrução formal do processo. Era uma questão administrativa que impedia a sua análise
por parte dos Membros da Assembleia de Freguesia, nada que tivesse a ver com alguma
irregularidade constante do processo. ————————————————————
—— A Dmpal era uma associação sem fins lucrativos sobretudo de investigadores do
ISCTE, a maior parte deles localizados na Freguesia de Alvalade. Tratava-se sobretudo
do desenvolvimento de software online, disponível ao mundo. Se a Freguesia de
Alvalade pudesse ajudar com aquilo que era o âmbito do Centro Cívico Edmundo
Pedro, tendo a sede e podendo receber correspondência, ter um cacifo e poder fazer
algumas reuniões, tinha o direito e o dever, até por estar ligado ao mundo da
investigação e desenvolvimento universitário. Tinha sobretudo um papel simbólico mas
não apenas, era útil à sociedade e portanto pedia o voto favorável. —————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que a proposta parecia muito razoável e
perguntou se a Junta de Freguesia tinha feito algum caminho na opção pela utilização do
software open source ou não, ou se pensava vir a fazê-lo, ou se a instalação dessa
associação poderia ser um caminho para optar por soluções de software open source. —
-— O Senhor Presidente da Junta referiu que ficava a sugestão. Era legítimo não
terem feito essa opção mas a ponderação era importante e sobretudo sagaz esse reparo.
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n" 322/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade.———-————————————————————————
-— Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n^0 335/2019, relativa
à submissão da celebração de protocolo de colaboração entre a Freguesia de
Alvalade e a TI -Transparência e Intesridade, Associação Cívica, a autorização
Bela Assembleia de Fresuesia. ——————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta começou por saudar o Senhor Presidente da
'Transparência e Integridade", João Paulo Batalha. A sua presença era importante, fazer

parte do processo em que pudessem ser parceiros.———————————————
—— A proposta era particular no âmbito das cedências de espaços e de sedes no Centro
Cívico Edmundo Pedro. Essa era na Rio de Janeiro mas os princípios seriam idênticos.
—— Havia uma proposta para aquele espaço do que seria a loja social. Essa proposta
tinha sido retirada temporariamente no sentido em que se entendera não ser o melhor
espaço para a localização da loja social. Não significava que soubesse qual era o espaço
mas um primeiro andar na Rio de Janeiro, apesar do aumento de adesão da população à
Biblioteca Manuel Chaves Caminha, não seria o sítio mais indicado. ————————
—— Tendo em conta que a "Transparência e Integridade" propunha fazer a localização
também de um centro de documentação, de alguma maneira juntava-se o útil ao
agradável, até porque parte daquele piso não estava entregue à gestão da Biblioteca
Manuel Chaves Caminha.—————————————————————————
—— Era importante olharem para o protocolo de colaboração. Na cláusula segunda
podiam observar alguns dos objetos do protocolo que seriam muito úteis à população.
Não era uma mera troca de cedência de espaço para que a "Transparência e Integridade"
usasse como entendia, de acordo com o protocolo, mas tinha algumas contrapartidas
importantes para a comunidade, para a Freguesia de Alvalade. Por exemplo proceder à
instalação e gestão e garantir o funcionamento do centro de documentação, ficando com
os encargos.——————————————————————————————
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-— Leu vários pontos do protocolo, concluindo que propunha a Junta também ser
ajudada naquilo que eram as dificuldades de toda a administração pública, elucidarem-
se sobre o que podiam fazer para serem mais claros e transparentes. Também em
benefício da Assembleia de Freguesia porque receberiam propostas, uma melhor visão
do que devia ser o uso dos bens comuns, não apenas monetários, e uma passagem de
informação que beneficiaria todos os fregueses. Em última instância os representantes
dos fregueses, que era a Assembleia e portanto pedia o voto favorável.———————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que saudava em especial a
celebração desse protocolo. Da parte do CDS-PP teria o voto favorável. ——————
—— Cumprimentou o Senhor Presidente da associação cívica "Transparência e
Integridade", o Doutor João Paulo Batalha e também a representante da direção, a
Doutora Susana Coroado.—————————————————————————
-— Era uma associação que no cômputo da intervenção política tinha dado préstimos
muito importantes na transparência e na legalidade, naturais e recomendáveis em
qualquer estado de direito democrático. Via a celebração desse protocolo com grande
contentamento. —————————————————————————————
-— Aguardava da parte da associação a exigência que sempre tinha caracterizado na
análise da governação política e em particular autárquica da Freguesia de Alvalade. -—
-— IVIembro Afonso Moreira (BE) perguntou em que consistia esse centro de
documentação e formação sobre transparência, boa governança e democracia, se era um
espaço de trabalho da associação, se era um espaço aberto aos fregueses. Parecia ser o
ponto que ficava menos claro.———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta leu o ponto 3 da proposta, que elencava os
objetivos da "Transparência e Integridade". ——————————————————
—— Sobre a questão do Membro Afonso Moreira, disse que havia uma memória
descritiva a acompanhar a proposta e que se fosse lida respondia a essa questão. ———
—— Membro Afonso Moreira (BE) perguntou se era um documento à parte ou se
fazia parte integrante da proposta. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n" 335/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 15 votos a favor (PS, PSD e CDS-PP) e 3 abstenções (CDU e BE). -
—— IVIembro Ana Gouveia (CDU) fez a seguinte declaração de voto: ———————
—— "Não está em causa o protocolo, não temos nada a opor à instalação na Freguesia
desta instituição. Porém, parece-nos que de todo deveria ser na biblioteca. Parece que
esta biblioteca serve para tudo. ———————————————————————
—— Recordamos que o P CP foi contra o encerramento da Biblioteca Chaves Caminha
e a sua deslocalização. Defendemos a necessidade de se construir um caminho para
fazer da biblioteca um espaço privilegiado e consistente de partilha e dinamização
ctdtural.————————————————————————————————
—— Consideramos que é um espaço da maior importância nesta Freguesia,
nomeadamente deveria albergar iniciativas na área da literatura e do livro. —————
—— A ocupação exclusiva de uma sala por uma qualquer entidade desapropria o
espaço e compromete-o da função, que defendemos deveria ser central, servir a
biblioteca e as suas atividades próprias. ———————————————————
—— Além disto, a cedência nestes moldes impossibilita a utilização versátil e
partilhada de um espaço que pode servir a Junta e outras entidades, nomeadamente
para sessões, reuniões, palestras fora do horário de funcionamento da biblioteca. "——
—— o Senhor Presidente da Assembleia apelou a todos os presentes e respetivas
redes relacionais, visto ser a última reunião antes do final do ano, que frequentassem o
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Mercado de Alvalade e que participassem na animação que seria desenvolvida e
promovida na Freguesia à semelhança de anos anteriores. ————————————
-— Desejou um bom Natal e as melhores entradas em 2020. ———————————
-— Seguidamente, submeteu à votação a Ata em Minuta referente à presente sessão,
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ———————————
—— Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e três
horas e trinta minutos. ———————————————————————————
—— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da Mesa presentes. —————————————————————
1°.SECRETÁRIO 2°.SECRETÀRIO
..———..————..————-QPRESIDENTE-——————————————
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