
 
 

 

Assembleia Municipal de Beja  Telefone: 284311812 
Praça da República  email: assembleiabeja@cm-beja.pt  
7800-427  home page: www.cm-beja.pt 

Município de Beja 
Assembleia Municipal 

 

Ata número um, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Beja realizada a vinte e dois de fevereiro do ano dois mil e vinte e um;----- 

 
Pelas dezassete horas, reuniu por videoconferência, depois de previamente convocada a 
Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, 
assessorada por Carla de Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José Álvaro Guerreiro Pereira, 
2º Secretário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou 
a sessão dando conhecimento do pedido de substituição do Presidente da Junta de Freguesia 
de Santa Clara de Louredo (Luís Miguel da Silva Gaspar) pelo seu substituto legal, Vitória Emilia 
São Pedro Leandro, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, 
Maria Manuel Candeias Coelho, Jacinto Manuel Cristina Franco, Afonso Henriques Rabaçal, 
Manuel Joaquim Góis Custódio, Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da 
Silva Delgado, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, André Filipe 
Modesto Pires, Miguel Machado Quaresma, Antónia Luísa Ferro da Silva, Pedro Manuel Vigon 
Manso Frazão, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, Gina Alice Esteves Quental Mateus, 
Abílio Joaquim Teixeira, Silvestre do Calvário Troncão como Presidente da Junta de Freguesia 
de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de 
Beringel, Maria Lucília Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça 
Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, Vitória Emilia São Pedro Leandro como substituta do Presidente da Junta de 
Freguesia de Santa Clara de Louredo, Leonel de Jesus Rato Sousa como Presidente da Junta de 
Freguesia de São Matias, Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de 
Freguesias de Albernoa e Trindade, Sérgio Manuel Nunes Engana como Presidente da União 
das Freguesias de Salvada e Quintos, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da 
União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, Jorge Manuel Marques 
Parente como Presidente da União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista, Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão como Presidente da União das 
Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e Eduardo Luís Casaca Pelado como Presidente da 
União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.-------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins 
Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia 
Maria Horta do Calvário.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
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1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Manuel Felício começou por fazer uma observação relativamente ao facto de 
serem 17:15 horas e ainda estarem eleitos a entrar na reunião pelo que perguntou se não seria 
bom de pensar em realizar estas sessões em horas mais tardias e não em horário de 
expediente para que houvesse mais participação do público. Na sua opinião as Assembleias 
Municipais deviam realizar-se às sextas-feiras, final de tarde princípio de noite, para que todos 
que quisessem pudessem participar.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Programa de Resiliência e Recuperação, que está em consulta pública neste 
momento, ouviu hoje o senhor Primeiro-Ministro dizer que todos os projetos existentes e que 
possam ser executados até 2026 deveriam avançar. Neste sentido, perguntou o que é que o 
executivo da Câmara Municipal de Beja está a fazer junto do Governo, que também é 
Socialista, para que obras como o IP8 em perfil de autoestrada, eletrificação da linha férrea, 
ampliação do aeroporto e ampliação do Hospital, possam ir para o terreno, disse.------------------ 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, antes de passar a 
palavra ao senhor Presidente da Câmara, referiu que as sessões da Assembleia Municipal por 
regra realizam-se às segundas-feiras, porque existe um eleito que é deputado na Assembleia 
da República, e a segunda-feira é o dia que os deputados têm para dedicar à sua região.---------
Relativamente ao horário, referiu que o senhor Manuel Felício poderá ter alguma razão no que 
se refere ao público, mas os eleitos têm dispensa do serviço para estarem presentes nas 
sessões, contudo, é um assunto que poderá ser considerado futuramente.--------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão colocada pelo senhor 
Manuel Felício, disse que naturalmente o Município de Beja está interessado em que todas 
essas melhorias avancem o quanto antes e o mais rapidamente possível porque são muito 
importantes para a competitividade da nossa Região, nomeadamente: A EN 121 e o IP em duas 
variantes, primeiro a melhoria do troço existente que está num estado deplorável na ligação 
da autoestrada da Malhada Velha e, segundo, no novo IP com duas faixas em cada sentido, 
que virá numa primeira fase até Beja e que está contemplado no Plano Nacional de 
Investimentos 2030; A eletrificação da ferrovia como está contemplada nesta fase, embora 
entendam que faz todo o sentido a ligação à Funcheira; A ampliação do aeroporto porque só 
tem três lotes; e naturalmente da ampliação do Hospital. Em seguida deu duas notas:------------
Relativamente ao aeroporto, informou que manteve uma reunião esta semana com o 
Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves da TAP que está interessado, entre os 
seus associados, em deslocar uma parte significativa da sua mão-de-obra para Beja assim 
possa ser o aeroporto ampliado mas, há que ter a noção que os aeroportos, incluindo o de 
Beja, estão concessionados, até 2062, à francesa Vinci que é a dona da ANA, e portanto o 
convencimento não passa apenas pelo Governo mas também pela entidade a quem está 
concessionada a infraestrutura.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à 2ª Fase do Hospital de Beja, o milhão de euros que foi disponibilizado não é 
para estudos mas sim para intervenção nos Cuidados Intensivos, no entanto, terá que se 
esperar até que a pandemia alivie porque a unidade ficará com menos quatro camas por 
algum tempo até as obras estarem concluídas.----------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que no final do mês de janeiro de 2020 esteve em Lisboa com o senhor 
Ministro, Pedro Nuno Santos, ao qual entregou um dossier e no dia 01 de fevereiro entregou 
ao Chefe de Gabinete do senhor Primeiro-Ministro, na Cimeira dos Amigos da Europa que 
decorreu em Beja, dossier idêntico precisamente a reforçar estes pontos.-----------------------------
Contudo, passa-se o seguinte, todos querem que tudo esteja incluído no Plano de Resiliência e 
Recuperação e, a Câmara Municipal de Beja, até ao dia 01 de março, no período de audição 
prévia, irá introduzir as obras que não estão além do IP8, no entanto, haja a noção que esta 
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primeira fase do Plano, “só tem” catorze mil milhões de euros, mas depois, o quadro 
financeiro plurianual, que caminha praticamente em paralelo com o PRR embora se estenda 
um pouco mais no tempo, comporta trinta e quatro mil milhões de euros, ou seja, mais do 
dobro do dinheiro do que o PRR, portanto, o importante é que estas obras estejam incluídas 
num ou noutro. Por exemplo, sobre a ferrovia o que está contemplado no PRR são apenas as 
ampliações dos metropolitanos de Lisboa e Porto, os treze projetos ferroviários que estão no 
PNI não estão, ou seja, não se estabeleça uma fobia de perseguição, como muitas vezes se faz, 
em relação a Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que o PRR, neste momento como está apresentado, tem os catorze mil milhões 
de euros consumidos, e portanto, para que entrem obras de outros pontos do território que 
não estejam nesta versão draft, que está em discussão pública até 01 de março, outras têm 
que ser retiradas. Na sua opinião, teria sido útil, que o Governo, simultaneamente com o PRR 

que tem de ser apresentado em Bruxelas, tivesse apresentado as intenções de investimento 
no quadro financeiro plurianual que era o que regularmente estava previsto, isto é, o PRR é um 
apoio extraordinário que a União Europeia criou e que só surge devido a uma coisa que 
estamos a atravessar há um ano e que ninguém encomendou, desejou, ou queria estar a viver 
e que se chama COVID-19.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à afirmação da Câmara Municipal ser Socialista e o Governo também, disse que, 
independentemente das cores políticas, o Governo tem que tratar as regiões e as câmaras de 
forma igual, ou seja, em Portugal fala-se sistematicamente em colocar o fator “cunha” de lado 
porque tem de haver mérito e competência, e portanto, não se pode querer que a Câmara 
Municipal de Beja por ser Socialista tenha uma cunha junto do Governo. Farão a pressão 
legítima que têm de fazer e considera que não se podem esperar vantagens pela cor da 
autarquia mas, efetivamente, tentarão encaixar aquilo que for possível no PRR. Não tem 
muitas nem poucas expetativas, como disse neste momento os catorze mil milhões de euros 
estão preenchidos mas, o importante é que, dentro do PRR ou dentro do quadro financeiro 
plurianual, muitos destes investimentos se concretizem, os que estão no PNI, nomeadamente 
rodovia e ferrovia e, irão esforçar-se, para que do Orçamento Nacional ou de outro 
financiamento a 2ª Fase do Hospital avance e que o aeroporto possa ter a devida atenção para 
se constituir uma segunda placa de estacionamento com a construção de mais hangares.--------
Este é o ponto da situação, pronunciar-se-ão até ao dia 01 de março e depois aguardar-se-á 
serenamente, contudo tem a certeza que dentro destes dois pacotes, PRR e quadro plurianual, 
vai haver finalmente condições para que tenhamos estes meios que muito valorizarão a nossa 
região e que a tornarão mais competitiva, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
 

2. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Apreciação e votação da ata nº 5/2020;------------------------------------------------ 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
senhora Presidente da Assembleia colocou à votação a ata nº 5/2020, relativa à sessão 
ordinária da Assembleia Municipal realizada em 14 de dezembro de 2020, que foi previamente 
enviada a todos os eleitos e aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política:------------------------------------
“O Grupo da CDU entende colocar na ordem dos assuntos a abordar nesta sessão da 
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Assembleia Municipal os serviços de saúde, porque entende que é fundamental este debate, 
não só devido à situação pandémica que se vive, mas também por considerar que o setor da 
saúde, a par de outros, é fundamental para o desenvolvimento do Concelho. Assim, quando se 
discute a “bazuca” financeira, é importante avaliar o setor da saúde na perspetiva do 
aproveitamento de um contexto de financiamento para alicerçar investimentos fundamentais 
e que sucessivamente têm vindo a ser adiados.---------------------------------------------------------------
A pandemia é importante referenciá-la, porque veio pôr à prova, para o bem e para o mal, o 
Serviço Nacional de Saúde e evidenciar as potencialidades e fragilidades do setor e a forma 
como está estruturado e organizado e a sua relação com as políticas públicas.-----------------------
Importa concluir inequivocamente, sobre a situação atual, que o Serviço Nacional de Saúde 
público foi o garante do acesso à sobrevivência de vastíssimos estratos da população 
portuguesa, independentemente do território e da condição económica e social.-------------------
Não estivesse o Serviço Nacional de Saúde tão fragilizado como está, devido a 
desinvestimentos sucessivos ocorridos particularmente na última década, o combate à COVID 

estaria mais facilitado, haveria menos vítimas a lamentar e, sobretudo, teria emergido um 
nível de stress muitíssimo menos expressivo sobre os profissionais de saúde e sobre a 
população em geral.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Deveremos endereçar o nosso reconhecimento a todos os profissionais de saúde do serviço 
público e também aos profissionais de saúde que mantiveram os consultórios e clínicas 
abertas, disponibilizando os meios técnicos e humanos de apoio, direto ou indireto, ao 
combate contra a pandemia.----------------------------------------------------------------------------------------
No momento atual, para combate preventivo à pandemia colocam-se respostas a dar em três 
campos fundamentais: Vacinação; Testagem; Proteção Individual.---------------------------------------
Os três campos de atuação estão interligados no que diz respeito ao retorno à normalidade.----
Relativamente à vacinação, tem que se estabelecer uma relação pública de confiança, baseada 
em dois pressupostos fundamentais: a disponibilidade de vacinas de acordo com o plano de 
vacinação e o cumprimento dos critérios de implementação do plano.---------------------------------
Neste âmbito, os bloqueios são conhecidos, sendo que atualmente as autoridades da União 
Europeia têm falhado, ao nível da disponibilização de vacinas.--------------------------------------------
Desde logo, não são claras as opções seguidas pela contratualização por parte da UE, por se 
subordinarem a critérios eventualmente de ordem política, não havendo espaço para 
diversificar a origem das vacinas. Aliás, já neste momento, países membros puseram em causa 
essas opções, ao recorrerem diretamente à aquisição de vacinas de outros países e 
laboratórios, que não a União Europeia e os Estados Unidos.----------------------------------------------
O Estado Português tem que empenhar-se profundamente nesta batalha e definir com clareza 
o rumo a seguir, para que os portugueses não fiquem prejudicados.------------------------------------
Relativamente ao cumprimento dos critérios de implementação do plano, há que os seguir à 
risca, sendo igualmente válido para as prioridades na acessibilidade e cobertura da vacinação. 
A CDU não entra em polémicas de ordem pessoal ou particular, mas quando as suspeições 
existem, nomeadamente a nível local, as situações deverão ser esclarecidas, desde logo, pelos 
visados, bastando-nos a declaração de honra, não sendo necessário recorrer aos meios 
institucionais de aferição da prova. Isto é importante para não se generalizar uma campanha 
de descredibilização do sistema democrático e do exercício político do poder. Esta situação só 
favorece os extremismos antidemocráticos, que veem nestas situações espaços de afirmação 
política, propagandística e eleitoral.------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à defesa do serviço nacional de saúde, é importante que esse objetivo tenha 
expressão a nível local, nomeadamente pela defesa do investimento público nos meios e 
equipamentos de saúde existentes ao nível do Concelho. Neste sentido, é importante antes da 
promoção de um hospital ou clínica privada por parte da Câmara Municipal, é preciso avaliar a 
situação, nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------------------------
O que esse equipamento representa para consolidar e justificar o investimento público;----------
O que representa o investimento privado face ao reforço das economias de escala já existentes 
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no Hospital de Beja, que viabiliza mais facilmente o investimento acrescido que venha a fazer-
se na ampliação e melhoria das valências existentes e eventual criação de outras. Aqui, 
independentemente de ser privado ou público, é relevante também clarificar a eficiência social 
do investimento privado, face a um equipamento público instalado com economias de base 
evidentes para se desenvolver e com uma cultura de gestão já demonstrada de eficiência e de 
responsabilidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------
O que significa o apoio autárquico a um projeto privado, quantificando inclusivamente, o 
retorno do investimento, em termos de eficiência social, colocando em cima da mesa como 
alternativa o apoio do Município de Beja ao investimento público a fazer-se no centro 
hospitalar já existente. A decisão desse apoio não deve estar subordinada a uma perceção 
sobre os impactes, mas a uma avaliação séria sobre as duas alternativas, tendo em conta a 
disponibilização de meios por parte da autarquia;------------------------------------------------------------
Outra área de avaliação reporta-se ao reconhecimento de que existe um setor privado na área 
da saúde em Beja, de pequenas estruturas e de pequena escala, que tem convivido bem com o 
setor público, devendo ser apurado o impacte que o hospital privado, representa para o setor 
privado instalado, este, baseado fundamentalmente numa relação de complementaridade 
local e forte enraizamento com o tecido social residente, representando inclusivamente uma 
expressão económica local, porque uma boa parte dos seus titulares são residentes e têm 
interesses diretos no desenvolvimento social e económico do Concelho. Enquanto o hospital 
privado a instalar tem uma forte probabilidade de vir a estruturar o negócio numa lógica 
estritamente financeira, assente na decisão de agentes externos ao território, em pouco 
contribuindo para a revitalização da base económica, porque as mais-valias direcionam-se ao 
exterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos estes pressupostos devem ser devidamente esclarecidos para que haja transparência no 
processo de apoio a esse investimento, e não se venha dizer que o hospital privado se resume 
à cedência de um lote de terreno por parte do Município e que o apoio compensa, porque em 
causa está a cedência de um bem público que tem valor que poderia ser aplicado em outra 
iniciativa, bem como atender ao que representa esse investimento em termos de eficiência 
social e de cobertura, em comparação com o reforço do investimento para afirmação da 
centralidade e qualificação do Centro Hospitalar público.”, disse.---------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Moção – Pelo Direito à Educação:----------------
“Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O direito à educação se encontra constitucionalmente garantido, sendo especial obrigação 
do Estado (ponto 2 do artigo 73º) garantir a democratização do ensino e as condições para que a 
educação, entre outros desígnios, contribua para a igualdade de oportunidades e para a 
superação das desigualdades económicas, sociais e culturais;---------------------------------------------
2. A Lei de Bases do Sistema educativo visou fundamentalmente a concretização destes 
princípios, sendo, no entanto, evidente, ainda antes da situação de pandemia, que estes 
objetivos estavam muito longe de ser atingidos, devido em grande parte às grandes diferenças 
a nível da distribuição da riqueza das famílias portuguesas prejudicando gravemente muito/as 
do/as nosso/as aluno/as;--------------------------------------------------------------------------------------------
3. A situação de pandemia e as medidas sanitárias que foi necessário tomar agravaram esta 
situação a partir do momento em que foi necessário recorrer ao que já se designou como 
“ensino remoto de emergência”, uma vez que nem as escolas, nem as famílias se encontravam 
preparadas para atender à situação que foi imposta pelas circunstâncias;-----------------------------
4. A constatação das debilidades com que o ensino se confrontou no ano letivo transato, 
exigiam que fossem tomadas todas as medidas para superar as dificuldades a nível das 
aprendizagens que recaíram sobre muito/as aluno/as e evitar ao máximo a repetição do 
mesmo tipo de prejuízos. Assim o pareceu entender o senhor Primeiro-Ministro quando, em 
abril do ano passado, numa entrevista à agência Lusa, garantia que, neste ano letivo, o 
Governo providenciaria para que todos os alunos do ensino básico e secundário tivessem 
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acesso à rede e aos equipamentos escolares necessários;--------------------------------------------------
5. Embora o ensino presencial seja assumido por todo/as como a modalidade, por um lado 
mais justa face às desigualdades existentes e, por outro, mais benéfica do ponto de vista 
relacional e de sociabilidade das nossas crianças e jovens, se tornou evidente que não foram 
tomadas as medidas necessárias tendentes a que a mesma decorresse da forma mais segura 
possível, uma vez que muitas das medidas impostas pela DGS noutros espaços (distanciamento 

pessoal, arejamento e desinfeção frequente de espaços) não se concretizaram na maioria das 
nossas escolas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Quando foi necessário encerrar de novo as escolas encontrávamo-nos, mais uma vez, longe 
de se ter providenciado os recursos indispensáveis para que aluno/as e docentes dispusessem 
dos meios materiais e de ligação alargada e eficaz à rede de internet. Assim, constata-se que 
apenas um número muito limitado de aluno/as beneficiário/as de apoio social do secundário já 
recebeu computadores, continuando de fora todo/as o/as aluno/as do ensino básico que, 
frequentemente são o/as que mais necessitariam do acompanhamento possível, mesmo que 
fosse à distância;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em 22/02/2021, delibera:----------------------------
1. Solicitar ao Governo que providencie a distribuição o mais célere possível dos recursos 
(meios materiais e ligação eficaz à internet) essenciais para que aluno/as e docentes possam 
desenvolver de forma minimamente satisfatória as atividades de ensino e aprendizagem 
enquanto durar o ensino não presencial;------------------------------------------------------------------------
2. Solicitar ainda ao Governo e/ou à Câmara Municipal de Beja (uma vez que há competências que 

pertencem a uma ou outra das entidades referidas) que sejam tomadas todas as medidas 
essenciais para que o ensino presencial decorra da forma o mais segura possível 
nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Testagem prévia de todos os elementos da comunidade educativa (docentes, não docentes e 

aluno/as) à medida que faseadamente forem sendo chamado/as para reintegrar de novo o 
ensino presencial;------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Testagem periódica de todos os elementos da comunidade educativa, integrando-se no 
plano de reforço de testagem da população portuguesa em geral, tal como a medição 
sistemática da temperatura desses elementos;----------------------------------------------------------------
c) Constituição de grupos turma cujo número permita de facto o distanciamento social nas 
salas de aula evitando a todo o custo a disposição de aluno/as com uma distância inferior à 
recomendada para outros espaços, inclusive naqueles que se situam ao ar livre;--------------------
d) Distribuição com uma periodicidade regular de máscaras de proteção individual laváveis 
pelos elementos da comunidade educativa, por forma a que mantenham, o mais possível os 
fatores de proteção;---------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Reorganização das atividades letivas com recurso, por exemplo, a desfasamentos e/ou 
reajustamentos de horários, por forma a evitar a permanências de crianças e jovens durante 
períodos alargados nas salas de aula não possibilitando o arejamento e desinfeção de 
espaços;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Definição de regras claras e consistentes em situação de deteção de casos positivos nas 
escolas evitando situações que veiculam insegurança como as que se vivenciou no 1º período 
em que turmas foram colocadas em confinamento enquanto o/as docentes permaneciam em 
atividade letiva com outras turmas e contactando ainda com outros elementos da comunidade 
educativa. Atente-se que o/as docentes, em situações semelhantes às atrás referidas, além de 
se poderem tornar focos de transmissão pelos contactos alargados que continuam a ter que 
manter com os restantes elementos da comunidade educativa, estão ele/as próprio/as em 
situação de grande risco pelos fatores idade (a maior parte já tem mais de 50 anos de idade) e de 
doenças (associadas muitas vezes à própria idade);---------------------------------------------------------------
3. Recomendar ao Governo que, tendo em conta o relevante contributo do/as docentes deste 
país para corresponder às exigências do ensino não presencial recorrendo, não apenas ao seu 
empenho e esforço, mas igualmente aos seus recursos materiais (computadores, ligação à 
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internet, energia elétrica…) seja de novo equacionada a mais que justa contagem de todo o 
tempo de serviço prestado para efeitos de progressão na respetiva carreira.-------------------------
Caso seja aprovado, o teor desta moção deve ser enviado ao Presidente da República, 
Primeiro-Ministro, Ministro da Educação, Sindicatos de Professores, grupos parlamentares da 
Assembleia da República e divulgada na comunicação social.”, disse.----------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) referiu que o Grupo do PS concorda efetivamente que o Ensino é um 
direito e que todos os alunos devem ter essa igualdade embora, infelizmente, devido às 
condições económicas das famílias, se saiba que não é bem assim.--------------------------------------
Relativamente ao ponto 1 da deliberação desta Moção, pelo conhecimento que tem, a 
distribuição de recursos está a ser feita mas também sabe que houve encarregados de 
educação que recusaram alguns dos equipamentos devido às condições impostas para o 
empréstimo dos mesmos. Por outro lado, o sinal da internet está mais fraco do que é normal 
devido à quantidade de utilizadores.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao ponto 2, nomeadamente quando se refere a testagem prévia, naturalmente 
que isto tem custos e lembrou que no 1º período, em setembro, o pessoal docente e não 
docente do Concelho foi todo testado, o que custou cerca de 38.000,00 € e, agora, englobar os 
alunos será um custo bem maior. Relativamente à testagem periódica seria multiplicar pelo 
número de vezes que os testes se realizassem e não estando contra as testagens considera que 
terá de se analisar em que moldes podem ser feitas e qual o seu custo.--------------------------------
Relativamente à constituição de grupos por turma qual seria a solução? Reduz-se o número de 
alunos por turma? e os professores será que chegam? uma vez que existe conhecimento de 
haver grupos de recrutamento que não tem professores disponíveis para fazer as 
substituições, muito menos nesta altura, para se poder desdobrar turmas e poder ter 
professores para cada um desses grupos. Qual a alternativa? reduzir a carga de cada uma das 
disciplinas para metade e passar para um regime misto em que não seria um regime presencial 
nem à distância mas um regime em que metade do tempo os alunos estariam em regime 
tutorial?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, a distribuição periódica de máscaras está a ser feita, ou seja, foram distribuídas três 
máscaras com capacidade superior a 25 lavagens no 1º e 2º período para cada aluno, para 
cada docente e não docente.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à reorganização das atividades letivas com recurso, por exemplo, a 
desfasamentos e/ou reajustamentos de horários, haveria necessidade de se reduzir o tempo 
letivo de cada uma das disciplinas ou então os alunos passariam o dia inteiro na escola para se 
poder fazer esses intervalos maiores e que neste momento são mais curtos.-------------------------
Relativamente à definição de regras claras presume que este problema esteja ultrapassado 
com a nova indicação de serem testados todos os contatos de alto e baixo risco com alguém 
que teste positivo à COVID-19.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao ponto 3 da deliberação não percebe muito bem aquilo que se pretende, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) tentou esclarecer os pontos da Moção.----------------------------------------
Relativamente ao ponto 1: Solicitar ao Governo que providencie a distribuição o mais célere 
possível dos recursos informáticos (meios materiais e ligação eficaz à internet), disse que se o 
Governo já o está a fazer, o que está na Moção será um reforço e não propriamente uma 
crítica; relativamente aos casos de encarregados de educação que se recusam a receber os 
equipamentos, não sabe se serão assim tantos mas, da realidade que vê, é que há ainda 
muitos alunos aos quais não se consegue chegar online. Relativamente à internet o Governo 
também poderá intervir junto das operadoras para fornecerem internet em condições e 
abrangendo todo o território, aliás houve um ano para tratar disto.-------------------------------------
Relativamente à testagem prévia e periódica, naturalmente que tem custos, mas as vidas 
humanas também têm custos ou não? E o facto das pessoas adoecerem tem os custos sociais, 
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familiares e afetivos mas também económicos e se calhar é mais custoso a quantidade de 
pessoas que estão nos hospitais do que reforçar a testagem, portanto, na sua opinião, o custo 
da testagem é superado pelos benefícios que daí podem advir.-------------------------------------------
Relativamente ao número de alunos por turma, talvez o Ministério da Educação deva deixar 
responsabilidades nas escolas porque em muitas situações se poderá garantir com 
desfasamento e reajustamentos de horários, um número de alunos nas salas que não seja 
fator de risco ou de insegurança, isto é, um professor de 60 anos entra numa sala com 30 
alunos e sente-se inseguro porque estão todos muito próximos mesmo que estejam todos de 
máscara. Então exige-se nos outros espaços distâncias de dois metros e nas escolas temos de 
se conformar com estas situações? Acha que é uma questão que tem de ser equacionada e se 
for necessário nalgumas turmas intercalar um sistema misto pois que seja para garantir um 
ensino presencial.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao ponto 3 refere-se ao tempo de serviço que continua congelado, ou seja, 
foram largos anos a trabalhar sem contar para a progressão na carreira, finalmente conseguiu-
se recuperar para efeitos de progressão na carreira cerca de dois anos e meio mas faltam 
ainda contabilizar seis anos e meio, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, Eduardo Pelado, 
relativamente à testagem o que considerou interessante na Moção é a colagem muito 
significativa que faz àquilo que foram as medidas discriminadas do Governo. A testagem 
iniciou dia 19 de janeiro em tudo o que eram escolas e nas últimas semanas cerca de 700 
escolas públicas, que acolhem os filhos dos profissionais essenciais, têm feito testes rápidos 
existindo neste momento números que se conseguem corroborar até o número de casos que 
surgem na comunidade escolar. Tendo em conta que na totalidade das escolas que acolhem 
crianças com idades inferior a 12 anos, têm sido testados os professores e os funcionários, em 
termos de testagem é todo um sistema que está no terreno que não é completamente 
displicente e que é para continuar, ou seja, é um dos pressupostos do Governo para reabrir as 
escolas como locais seguros que são e têm sido considerados assim porque o número de casos 
dentro da comunidade escolar não tem um significado que seja tão abrangente, são locais de 
risco de transmissibilidade mas no entanto o número de casos não tem sido significativo. 
Tendo em conta que este desconfinamento tem de ser preparado para não se retornar a uma 
fase idêntica as escolas têm estado a ser testadas e como se fala de uma população de 
estudantes com idade igual ou inferior a 12 anos têm estado a ser testados professores e 
funcionários, testagem essa que vai continuar quando forem retomadas as atividades letivas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que tendo em conta que o que se está a discutir é uma Moção 
e nada mais que isso, simplesmente se deverá fazer a votação em termos políticos da mesma 
porque não lhe parece que compete aos eleitos discutir tecnicamente aquilo que se verifica no 
terreno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção, aprovada por maioria com as abstenções da bancada do PS.- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Saudação – Dia Internacional da Mulher:------
“No próximo dia 08 de Março, celebramos mais um Dia Internacional da Mulher, instituído em 
1911 para lembrar as 129 grevistas vítimas de um ataque brutal da polícia em Nova Iorque.-----
Comemorando esta data, pretendemos trazer à nossa memória a luta, destas e de outras 
protagonistas, pela emancipação cívica e social da mulher, pelo direito de voto e por uma 
democracia sem discriminações, pela paz e contra as guerras que têm consumido milhões de 
vidas humanas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apesar de muitas das conquistas alcançadas em resultado dessa luta, continuamos no 
momento atual a confrontar-nos com problemas que afetam especialmente as mulheres, dos 
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quais destacamos, pela sua importância os seguintes:-------------------------------------------------------
1. As diferenças salariais existentes ainda no presente, não se concretizando demasiadas vezes 
o lema “para trabalho igual, salário igual”, tal como a possibilidade de progressão nas 
respetivas carreiras, bastando para isso fazer um levantamento das mulheres que 
desempenham situações consideradas de topo nas diversas organizações. O peso destas 
diferenças além de se manifestar no momento presente, terá ainda consequências no seu 
futuro, perpetuando a diferença existente relativamente aos benefícios sociais (pensões, 

reformas…) de que poderão vir a usufruir;-----------------------------------------------------------------------
2. A violência de género que toma várias formas, sendo Portugal assolado por um número de 
crimes de violência doméstica e violação muito elevado e maioritariamente direcionado contra 
mulheres, conforme as notícias que nos vão chegando periodicamente. Infelizmente as atuais 
medidas sanitárias essenciais para fazer face à pandemia, ao imporem o confinamento 
doméstico vieram inevitavelmente agravar as situações preexistentes, provavelmente 
espoletar outras, com a agravante de que as vítimas neste momento se encontram isoladas 
face ao agressor. Embora não tendo consciência da real dimensão do problema, os dados de 
que podemos dispor apontam para situações de grande fragilidade pela falta/restrição de 
outros contactos sociais que, em situação normal poderiam constituir fatores de proteção.------
3. Não podemos deixar ainda de fazer referência às crianças que, em situação de isolamento 
vivenciam as situações acima descritas, sendo elas próprias demasiadas vezes vítimas diretas 
da mesma violência no seio familiar.------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida em 22 de fevereiro de 2021, delibera, ao 
abrigo do artigo 25º, nº 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------
1. Saudar todas as mulheres que lutaram e ainda lutam para tornar a igualdade de direitos 
uma realidade que faça parte do quotidiano de todo/as nós;----------------------------------------------
2. Apelar à consciência cívica de todo/as nós no sentido de contribuir para erradicar da nossa 
sociedade as situações de violência doméstica que atingem em especial as mulheres, mas 
também as nossas crianças;-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Participar, nos moldes possíveis dadas as atuais condicionantes, nas diversas atividades que 
procuram evocar a importância do Dia Internacional da Mulher;-----------------------------------------
4. Instar os órgãos de poder a nível nacional ou autárquico para a promoção de medidas 
visando sempre a proteção do/as mais frágeis.”, disse.------------------------------------------------------ 
 
A eleita Susana Correia (CDU) apresentou a seguinte Saudação – Dia Mundial da Justiça 
Social:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“O Dia Mundial da Justiça Social é celebrado anualmente no dia 20 de fevereiro com o 
propósito de defender e celebrar a justiça social como um princípio subjacente para a 
coexistência pacífica e próspera dentro e entre as nações. O dia 20 de fevereiro foi proclamado 
Dia Mundial da Justiça Social através da Resolução 62/10 adotada na Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 26 de novembro de 2007.------------------------------------------------------------------
Só com pleno emprego, inclusão e bem-estar social se poderá ter uma justiça social eficaz, 
defende a ONU, que criou esta efeméride para alertar para as desigualdades que grassam no 
nosso planeta, chamando a atenção para a situação de pobreza moderada ou extrema que 
ainda atinge pelo menos 20% das pessoas em todo o globo.-----------------------------------------------
Os princípios da justiça social são defendidos pela promoção da igualdade de género, dos 
direitos dos povos indígenas e dos migrantes, pela remoção das barreiras relacionadas com o 
sexo, idade, raça, etnia, religião, cultura ou deficiência, constituindo outro fator crucial para se 
alcançar a justiça social o direito e o acesso à educação.----------------------------------------------------
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, uma agência das Nações Unidas, lembra que 
muitos trabalhadores recebem salários insuficientes, que a desigualdade de género prevalece 
e que as pessoas não beneficiam igualmente do crescimento económico.-----------------------------
Em junho de 2008, a OIT adotou a Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa. 
Para a ONU, esta declaração é uma poderosa reafirmação dos valores da OIT e expressa a visão 
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contemporânea do mandato desta agência.--------------------------------------------------------------------
Ao adotar o texto, os representantes de governos, organizações de empregadores e 
trabalhadores de 182 Estados-Membros comprometem-se a aumentar a capacidade da OIT de 
avançar com essas metas, por meio da Agenda de Trabalho Decente. Segundo a ONU, a 
Declaração institucionaliza o conceito de Trabalho Decente desenvolvido pela OIT desde 1999, 
colocando-o no centro das políticas da Organização para alcançar os seus objetivos 
constitucionais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Geral da ONU reconhece que o desenvolvimento e a justiça sociais são 
indispensáveis, não podendo ser alcançados na ausência de paz e segurança, ou na falta de 
respeito por todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.-------------------------------------
O Grupo CDU nesta Assembleia Municipal considera, assim, importante assinalar esta 
efeméride que ocorreu no passado sábado, alertando para a importância destes valores, numa 
região em que muitos destes princípios ainda não se encontram firmemente estabelecidos 
nem são postos em prática nos dias que correm, apelando, simultaneamente, aos órgãos 
autárquicos do nosso concelho para que contribuam, dentro das suas esferas de competências 
e atribuições, para a promoção de uma efetiva igualdade de direitos entre todos os que neste 
momento habitam e trabalham neste território.”, disse.---------------------------------------------------- 
 
O eleito Pedro Frazão (CDU) apresentou o seguinte Voto de Pesar:--------------------------------------
“O grupo CDU nesta Assembleia Municipal vem apresentar um voto de pesar pelo falecimento 
de Carlos do Carmo, nome maior da nossa música, ocorrido a 01 de janeiro deste ano. Nascido 
em Lisboa em 21 de dezembro de 1939, Carlos do Carmo era filho da fadista Lucília do Carmo e 
do livreiro Alfredo Almeida, proprietários da casa de fados O Faia, onde começou a cantar, até 
iniciar a sua carreira artística em 1964.---------------------------------------------------------------------------
Com um percurso de mais de 50 anos, Carlos do Carmo foi reconhecido, em 2014, com um 
Grammy Latino de carreira, o que lhe valeu igualmente o Prémio Personalidade do Ano – 
Martha de la Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.---------------------------------
O seu percurso passou pelos principais palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de 
Frankfurt, do “Canecão”, no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres. 
Em 2015, recebeu a "Grande Médaille de Vermeil" da cidade de Paris, "a mais alta distinção" 
da capital francesa, e, um ano depois, foi-lhe atribuído o título de Grande-Oficial da Ordem do 
Mérito, da Presidência da República.-----------------------------------------------------------------------------
A Enciclopédia da Música Portuguesa no Século XX aponta Carlos do Carmo como "um dos 
maiores referenciais" no fado: as transformações que nele operou foram, entre outras, 
influenciadas por referências externas como a Bossa Nova, do Brasil, e os estilos próprios de 
cantores como Frank Sinatra, Jacques Brel e Elis Regina. Desde a década de 1970 acentuou 
essas inovações musicais, tornando-se o representante máximo do chamado “Fado Novo", 
com trabalhos como o álbum "Um Homem na Cidade".-----------------------------------------------------
Foi um dos principais e mais determinantes embaixadores da Candidatura do Fado a 
Património Imaterial da Humanidade, e desempenhou um papel fundamental na divulgação da 
obra de alguns dos maiores poetas portugueses.--------------------------------------------------------------
Foram-lhe concedidos o Grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique a 04 de 
setembro de 1997, o Grau de Grande Oficial da Ordem do Mérito a 28 de novembro de 2016 e 
a medalha de mérito cultural quase três anos depois. Por ocasião desta última, referia-se que a 
mesma era concedida "Num gesto simultâneo de agradecimento e de reconhecimento pelo 
inestimável trabalho de uma vida dedicada à divulgação do Fado e da música portuguesa, 
difundindo em Portugal e no estrangeiro a cultura e a língua portuguesas, ao longo de mais de 
cinquenta anos”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numa entrevista, Carlos do Carmo disse que esperava ser recordado "como uma pessoa que se 
deu ao fado como uma causa". Sê-lo-á certamente, e cabe recordá-lo no ano em que nos 
deixou fisicamente, porque a sua voz continuará a ser uma presença constante e inspiradora 
tanto para nós como para as futuras gerações.”, disse.------------------------------------------------------ 
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Colocado à votação foi o Voto de Pesar, aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
 
 

3. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Gina Mateus (BE) colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------
“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A importância tão fundamental para o nosso regime democrático do 25 de abril;-------------------
Os ataques que muitos dos seus valores sociais e culturais estão a ser postas em causa neste 
período tão difícil para todo/as nós;------------------------------------------------------------------------------
Que esta poderá ser a última reunião deste órgão antes da próxima reunião da Assembleia 
Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gostaríamos de saber que atividades já estão a ser projetadas, tendo em conta duas 
possíveis situações, ou seja, estarmos ou não em confinamento;-----------------------------------------
2. Até que ponto se está a pensar integrar propostas de movimentos/associações/criativos 
cujas sugestões e atividades poderão ser tão importantes para dinamizar de forma criativa as 
referidas comemorações.--------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o ponto 1 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 21/2019, é competência da Câmara 
Municipal de Beja a elaboração da Carta Educativa do Município e da Assembleia Municipal a 
sua aprovação – tendo em conta que no próximo ano letivo as transferências nesta área já se 
concretizaram, quando pretende a CMB ter este trabalho concretizado (no seu site a anterior tem 

a data de julho de 2005).------------------------------------------------------------------------------------------------
A este respeito ainda, como está este município a enfrentar as consequências das medidas 
sanitárias impostas (encerramento de escolas), nomeadamente:--------------------------------------------
a) Distribuição de recursos materiais digitais (computadores/tablets) pelo/as aluno/as do ensino 
básico ao secundário (quantos foram distribuídos e a quem?), bem como ligação à rede de 
internet (cobre todo o concelho?).-----------------------------------------------------------------------------------
b) Qual a orgânica implantada para fazer face aos muitos estudantes destes níveis de ensino 
que não têm os recursos necessários (materiais ou de ligação à rede de internet), sobretudo 
relativamente àqueles e aquelas que vivendo em bairros em que são notórios os problemas 
económicos, sociais e culturais das respetivas famílias são especialmente lesados pela falta de 
recursos materiais e de suporte parental? Preocupa-nos em especial as consequências 
decorrentes da implementação da legislação em vigor relativamente às situações consideradas 
de abandono escolar que podem, em última instância levar ao corte do chamado RSI.-------------
Tendo em conta que um dos pontos da ordem de trabalhos tem a ver com a revisão do 
contrato com a EMAS e as dificuldades crescentes das famílias do concelho face à continuidade 
das medidas sanitárias de luta contra a pandemia, aproveitamos para questionar de novo o 
senhor presidente da CMB relativamente à concretização da recomendação aprovada por 
maioria na reunião da Assembleia Municipal do passado dia 28 de setembro relativa à 
aplicação da tarifa social da água, saneamento e resíduos.-------------------------------------------------
Pelo relatório, constata-se que o documento Plano Diretor Municipal se encontra em processo 
de alteração. Gostaríamos de conhecer os motivos que levaram à implementação deste 
processo, bem como a fase em que se encontra o referido processo. Quando é que irá para 
consulta pública?-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Também gostaríamos de obter mais informação sobre a fase em que se encontra a construção 
do Plano Municipal para Migrantes.------------------------------------------------------------------------------
As peças arqueológicas referidas na página 9 do presente relatório e que se encontram no 
Parque de Materiais da CMB irão integrar o acervo do novo Centro de Arqueologia e Artes? Se 
não, qual a razão?”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) perguntou qual o ponto da situação relativamente à remoção de 
amianto, nomeadamente nas Escolas Básicas de Santiago Maior e Mário Beirão, se já está 
alguma intervenção em andamento e para quando a sua conclusão uma vez que o executivo 
municipal com a sua boa vontade em receber as competências se está a sobrepor à tutela e ao 
próprio Estado que deveria ter essa responsabilidade, disse.---------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja (CDU), Julieta 
Romão, relativamente aos ofícios e emails enviados para a Câmara Municipal perguntou 
porque é que não obtém qualquer resposta uma vez que sabe que as mensagens são lidas. 
Estes pedidos têm sido reiterados, nomeadamente para solicitar a colaboração da autarquia 
na intervenção a nível dos caminhos rurais, que estão em péssimas condições. A última 
intervenção aconteceu no verão de 2018 em três desses caminhos junto à Mina da Juliana, 
ficou prometido que posteriormente outros seriam intervencionados mas até ao momento 
nada foi feito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi igualmente solicitado por várias vezes à Câmara Municipal, sem obter também qualquer 
resposta, a limpeza de linha de água da ribeira que desagua na Barragem do Roxo, que ainda 
há pouco tempo inundou hortas, oficinas e habitações.-----------------------------------------------------
Disse que estas situações a entristecem e a deixam a pensar que estão nas freguesias sozinhos 
e abandonados, aliás, houve três mortes por COVID-19 na freguesia e não houve uma palavra 
de consolação por parte da Câmara Municipal nem sequer se disponibilizaram para qualquer 
coisa que tivesse feito falta.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente aos apoios sociais nas escolas e 
disponibilização de meios informáticos, referiu que a Câmara Municipal entendeu desde a 
primeira hora não se substituir ao Governo, primeiro para não haver aqui uma sobreposição e 
segundo porque esse compromisso de facultar material para todos os alunos já tinha sido 
anunciado e assumido o ano passado. Contudo, a maior dificuldade tem sido na aquisição de 
material informático por parte das entidades que o encomendam tendo em conta a sua 
procura a nível mundial com muitas semanas de espera além da exigência que depois é feita 
na responsabilização das famílias na sua receção.-------------------------------------------------------------
Esta primeira leva de material informático vinha sobretudo dirigido a alunos dos escalões A e B, 
no Agrupamento nº 2, os que sobraram, já foram distribuídos a todos os alunos do Escalão C 

que precisam e neste momento existem apenas dois disponíveis.----------------------------------------
No Agrupamento nº 1, que tem recebido mais material informático, ainda só foi distribuído 
por alunos dos Escalões A e B mas a taxa de recusa dos encarregados de educação anda na 
ordem dos 50% o que reforça a posição da Câmara Municipal junto da tutela, nomeadamente 
que o preferível é o ensino presencial porque só este garante a igualdade de oportunidades 
entre todos os alunos no acesso ao conhecimento e progresso na aprendizagem. 
Naturalmente que em situações muito complicadas como foi o mês de janeiro estas soluções 
existem e a Câmara Municipal de Beja está neste momento com os Agrupamentos a estudar a 
possibilidade de alunos que não tenham a possibilidade de desenvolver toda a aprendizagem 
em casa, possam fazê-lo nas escolas.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente às Cartas Educativas pensa que as mesmas estão a ser desenvolvidas no âmbito 
da CIMBAL mas o vereador Arlindo Morais poderá esclarecer melhor essa situação.----------------
Relativamente à remoção do amianto das escolas é um processo que decorreu no seguimento 
de um Aviso do Governo a nível nacional destinado às autarquias, financiado a 100%, e não 
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tem rigorosamente nada a ver com a transferência de competências, isto é, municípios que 
não as assumiram podem remover o amianto nas mesmas condições daqueles que as 
assumiram. O que está combinado com a empresa é que a intervenção de remoção dos 
6.500m2 de amianto nas Escolas Básicas de Santiago Maior e de Mário Beirão ocorra no início 
das férias do verão para que o próximo ano letivo inicie com amianto 0 nas escolas.---------------
Relativamente às respostas aos ofícios e emails da senhora Presidente da União das Freguesias 
de Santa Vitória e Mombeja, referiu que a Câmara Municipal tem os meios limitados que tem, 
procura dar resposta em simultâneo mas muitas vezes essa não é imediata. Neste momento os 
equipamentos e máquinas de caminhos rurais estão na freguesia de Trigaches, já estiveram em 
praticamente todas as freguesias, naturalmente quando as intervenções foram executadas há 
mais tempo, no caso de Santa Vitória em 2018, e estando agora em 2021 de facto os caminhos 
apresentam algumas deficiências. Recordou também que a circulação hoje em dia nesses 
caminhos é substancialmente diferente da que existia há uma década com viaturas mais 
pesadas e passagens mais frequentes o que contribui para uma degradação mais acentuada.---
Relativamente à limpeza da linha de água da ribeira de Santa Vitória ou outras, existe uma 
solução para o efeito, que será discutida mais à frente nesta sessão, porque a Câmara 
Municipal de Beja para executar estes serviços pontuais tem de contratar empresas. De 
qualquer forma no Contrato de Gestão Delegada, está prevista uma solução permanente, 
estruturada, que se prolonga no tempo e que confere uma maior segurança a todas as 
freguesias atravessadas no perímetro urbano por percursos de água, porque a EMAS tem de 
facto uma especialização nesta matéria, quer em termos de maquinaria, quer em termos de 
operários, e que muito ajudará no futuro a não ter que escolher um ou dois sítios para fazer 
uma limpeza por ano nos locais que parecem mais perigosos, disse.------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda informou que neste momento está praticamente finalizada a 
atualização da cartografia à escala 1:10000 feita em colaboração com a EDIA – Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva sem a qual não se pode fazer o lançamento do 
concurso para elaboração do Plano Diretor Municipal. Acrescentou que a Câmara Municipal 
está em simultâneo a trabalhar com a CCDR no sentido de definir se se irá proceder a uma 
alteração ou a uma revisão do PDM porque os âmbitos são ligeiramente diferentes. O PDM de 
Beja, embora seja de 2ª Geração, foi aprovado muito próximo da legislação atualmente em 
vigor mas que tem em discussão pública uma alteração a ser aprovada brevemente pela 
Assembleia da República.--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja irá recorrer a serviços externos para a elaboração do Plano Diretor 
Municipal, terá ainda que ser lançado concurso para escolha da equipa que irá proceder a 
esses trabalhos e para além disso há que definir se a alteração ou revisão do PDM será 
acompanhada ou não de Avaliação Ambiental Estratégica. O PDM em vigor tem uma Avaliação 
Ambiental Estratégica que segundo parecer dos técnicos continua a estar atualizada, no 
entanto, é uma questão que está em cima da mesa e muito brevemente haverá mais 
desenvolvimentos sobre esta matéria, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente ao Plano Municipal de Migrantes, informou que 
o mesmo se encontra em fase de diagnóstico. É uma fase muito embrionária mas a intenção 
da autarquia é fomentar processos de integração incentivando políticas de acolhimento mais 
efetivas. Isto só acontece através de um trabalho conjunto e articulado das várias entidades 
que atuam nesta área. Neste sentido, será definida uma estratégia para uma gestão mais 
adequada dos fluxos migratórios e que contribua para o desenvolvimento local através da 
constituição de uma Comissão Local para a Interculturalidade envolvendo os vários parceiros 
para que haja uma partilha, troca de informação e experiências para posteriormente se 
determinar as diferentes fases metodológicas que seguirão no percurso deste plano.-------------- 
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Relativamente às peças que a eleita Gina Mateus questionou se iriam para o Centro de 
Arqueologia e Artes, deu conhecimento que as mesmas foram encontradas em Quintos, no 
Monte Piorno, e trata-se de um copo de vidro que fará parte do depósito seco, em fase de 
implementação, e de um pote de cerâmica com asas. Uma destas peças ainda não está 
totalmente restaurada tendo sido solicitada informação à Direção Regional de Cultura sobre as 
mesmas. Com base neste relatório será feita uma avaliação e portanto não lhe pode dizer se o 
destino será o Centro de Arqueologia e Artes uma vez que terá de ser analisado primeiro se as 
mesmas se adequam ao projeto de musealização existente para o espaço, disse.-------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais deu os seguintes esclarecimentos:--------------------------------------------
Na escola de Santa Maria, o Plano de Inovação do 1º Ciclo, coordenado pela professora Emília 
Cabrita, está todas as semanas em parceria com o Município de Beja entregando trabalhos aos 
alunos fora o conjunto de alunos que se encontra em escola de acolhimento a fazer as suas 
terapias com os pais e até já fora do chamado horário laboral.--------------------------------------------
Os transportes para Unidade de Multideficiência são feitos todos os dias, são fornecidas cerca 
de 50 refeições para alunos do pré-escolar e 1º ciclo, existem duas salas de pré-escolar na 
Escola de Santiago Maior a funcionar, em princípio haverá uma terceira, as AO’s continuam a 
funcionar e do feedback que lhes chega está tudo a correr bem.-----------------------------------------
Em relação à Carta Educativa, informou que a mesma está a ser realizada através da CIMBAL. O 
objetivo é que a mesma seja digital e que todos os anos possa ser interativa para que 
efetivamente se possa ter um plano estratégico de sucesso escolar, isto é, uma carta diferente 
das habituais que ficam ultrapassadas uma vez que a realidade se vai alterando e portanto 
aquilo que se pretende é que ela todos os anos seja atualizada. Neste momento os dados 
estão a ser retirados em parceria com os Agrupamentos, disse.------------------------------------------ 
 
A eleita Cristina Barata (CDU) quis ainda referir que na última sessão extraordinária o senhor 
Presidente não disse que a remoção do amianto era financiada a 100%, ou seja, a custo zero 
para os municípios, disse sim que iria ter um custo irrisório para algumas autarquias, portanto 
continua a dizer que a transferência de competências está também na ordem porque há 
muitos municípios que se recusaram exatamente a gastar um parco recurso que seja 
necessário para não se sobreporem àquilo que são responsabilidades do Estado, disse.----------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) solicitou o uso da palavra para informar que o senhor Presidente da 
Câmara se esqueceu de responder à questão colocada sobre a Tarifa Social da Água, 
recomendação aprovada nesta Assembleia Municipal e que gostava de saber para quando se 
pretende concretizar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a contabilização de valores e 
custos ainda não está feita e portanto não se consegue por enquanto avançar para essa 
redução proposta, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

3.2. – Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2020;--- 

 
Presente o Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2020 e não havendo 
quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção relativamente ao mesmo, foi tomado 
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3. – Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a 
situação económica e financeira – 1º semestre de 2020;------------------------------ 

 
Presente o Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a situação 
económica e financeira – 1º semestre de 2020 e não havendo quaisquer pedidos de 
esclarecimento ou intervenção relativamente ao mesmo, foi tomado conhecimento.------------- 
 
 

3.4. – Demonstração dos Fluxos de caixa a 31 de dezembro de 2020 (para 
incorporação do saldo da gerência anterior de acordo com o definido no 
OE 2021);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a demonstração dos Fluxos de caixa a 31 de dezembro de 2020 (para incorporação do 

saldo da gerência anterior de acordo com o definido no OE 2021), foi a proposta colocada à votação 
e aprovada por maioria com 16 votos a favor das bancadas do PS e PSD e 17 abstenções das 
bancadas da CDU, BE e PSMCT.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) informou que tendo em conta o Grupo da CDU não querer 
obstaculizar o normal funcionamento da Câmara Municipal de Beja tem sido prática corrente 
em diversos aspetos da gestão optar pela abstenção uma vez que há questões que lhes 
colocam algumas dúvidas e portanto abstiveram-se neste ponto há semelhança do que irão 
fazer em pontos seguintes, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.5. – 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) 2021;----------------------------------------------------------------- 

 
Presente a 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e às Grandes Opções do Plano 
(PPI e AMR) 2021 e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção, foi a 
proposta colocada à votação e aprovada por maioria com 16 votos a favor das bancadas do 
PS e PSD e 17 abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.---------------------------------------------- 
 
 

3.6. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja aprovado para o ano 2021;------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 
2021, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que a mesma se prende 
sobretudo com dois novos recrutamentos em relação ao mapa vigente, nomeadamente 1 
técnico superior para a DAS – Serviço de Ambiente Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos na 
sequência da aposentação que ocorrerá em breve do Engº Fernando Curado e 1 técnico 
superior na área dos mercados que irá supervisionar o futuro mercado municipal, o mercado 
de Santo Amaro e o mercado retalhista quinzenal para que quando o mercado municipal 
reabra, previsivelmente em 2022, haja uma gestão mais profissionalizada do espaço no sentido 
de, não se chegar ao ponto que o mesmo se encontrou de relativo abandono, acumulação de 
dívidas dos operadores, mas também implementar alguma dinamização com atividades 
culturais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Colocada à votação foi a alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja aprovado 
para o ano 2021, aprovada por maioria com os votos a favor das bancadas do PS e PSD e as 
abstenções das bancadas da CDU, BE e PSMCT.---------------------------------------------------------------- 
 
 

3.7. – Proposta de aprovação do Projeto de Revisão do Contrato de 
Gestão Delegada a celebrar entre o Município de Beja e a EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento, E.M.;----------------------------------------- 
 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
No dia 01 de março de 2013, foi celebrado Contrato de Gestão Delegada entre o Município e a 
EMAS, nos termos previstos no Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto e com produção de 
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013, tendo a sua outorga sido autorizada pela Assembleia 
Municipal de Beja de 25 de fevereiro de 2013;-----------------------------------------------------------------
Por força do disposto no artigo 29º do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, na sua atual 
redação, o Contrato de Gestão Delegada deve ser objeto de revisão periódica, sendo definidos 
elementos vinculativos para um novo horizonte temporal de 5 anos, correspondendo neste 
caso ao período de 2021 a 2025;-----------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 5 do artigo 29º do mesmo diploma, a ERSAR – Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos foi ouvida sobre a revisão do contrato de gestão delegada, daí 
resultando a incorporação e fundamentação relativamente às recomendações emitidas.---------
Foi discutido e apreciado o presente Projeto de Revisão deste Contrato de Gestão Delegada, o 
qual se encontra instruído da seguinte documentação:------------------------------------------------------
2. Relatorio_Histórico_EMAS_vrevista_20201101;------------------------------------------------------------
3. Aditamento Contrato Gestão Delegada – EMAS Beja – vrevista – 20201101;------------------------
4. Anexo I.21 – EMAS – Objetivos estratégicos para a empresa – texto vrevista – 20201101;------
5. Anexo I.21 – EMAS – Objetivos estratégicos para a empresa – quadros – vrevista- 20201101;-
6. Anexo II.21 – EMAS – Iniciativas estratégicas para a empresa – vrevista – 20201101;-------------
7. Anexo III.21 – EMAS – Plano de investimentos a cargo da empresa – texto – 20201101;---------
8. Anexo III.21 – EMAS – Plano de investimentos a cargo da empresa – quadros – vrevista 
20201101;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Anexo IV – original de 2012 – inalterado;---------------------------------------------------------------------
10. Anexo V.21 – EMAS – Demonstrações financeiras – texto – vrevista- 20201101;-----------------
11. Anexo V.21 – EMAS – Demonstrações financeiras – quadros – vrevista 20201101;--------------
12. Anexo VI.21 – EMAS – Trajetória tarifária – vrevista – 20201101;-------------------------------------
13. Anexo VII – EMAS – Subsídios à exploração – vrevista – 20201101;----------------------------------
14. Anexo VIII – Aglomerados;--------------------------------------------------------------------------------------
15. Primeiro Parecer ERSAR CGD EMAS 20200917;--------------------------------------------------------------
16. EMAS Beja Relatório Parecer ERSAR 17 set 20201101;----------------------------------------------------
17. Segundo Parecer ERSAR CGD EMAS 20201223;-------------------------------------------------------------
18. EMAS Beja Relatório Parecer ERSAR 23 dez 20210111;---------------------------------------------------
Considerando igualmente que:-------------------------------------------------------------------------------------
O presente projeto, acautela uma adequada robustez e resiliência infraestrutural dos serviços 
de águas, qualidade dos serviços num quadro de procura de maior eficiência e melhoria 
contínua.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os impactos nos encargos suportados pela população são minimizados sem colocar em causa a 
sustentabilidade económico-financeira da EMAS de Beja.--------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) tendo conta a quantidade de informação trocada entre a EMAS 

e a ERSAR julga que há um conjunto de questões que importa clarificar.--------------------------------
A EMAS é uma empresa local cujo objetivo e razão de existir, conforme os seus estatutos, é a 
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gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água. No 
entanto a sua missão, publicada no sítio da internet, é um pouco mais ambiciosa e tem como 
intenções conceber, construir e explorar as infraestruturas para além da distribuição da água 
em baixa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independentemente daquilo que se entenda o que é a vocação, estatuto ou objetivo social da 
EMAS, esta é, no entanto, uma empresa local e que pertence na totalidade à Câmara Municipal 
de Beja. Neste caso as empresas têm obrigações especiais e o Contrato de Gestão Delegada é 
um instrumento que gere e define os termos em que essa operacionalização se irá realizar.-----
Por isto mesmo, e porque se trata de uma atividade muitíssimo regulada, estamos perante 
uma entidade que tem de se sujeitar, no âmbito do poder regulatório, à ERSAR que não é mais 
que o regulador dos serviços de abastecimento de água e saneamento com competências de 
poderes sancionatórios, o que, no contexto em causa, não é despiciente.-----------------------------
Na sequência da correspondência trocada, entre a EMAS e a ERSAR, há um conjunto de 
informações que lhe causou alguma estranheza, desde logo, a forma e o tom aplicado num 
conjunto de respostas dadas pela EMAS a um primeiro parecer da ERSAR. Depois, há factos 
referidos no parecer da ERSAR que lhe levantam dúvidas.---------------------------------------------------
Porque é que o Contrato não foi revisto antes do fim do seu término?----------------------------------
Não há também nenhuma explicação linear para o facto de a EMAS não ter enviado em tempo 
útil documentos (mapas de investimentos) que a ERSAR considerou necessários, essenciais e 
vitais para poder opinar sobre este Contrato de Gestão Delegada.---------------------------------------
Da leitura que fez, considerou também as seguintes questões de suma importância:---------------
A primeira tem a ver com a não descrição dos meios que irão ser afetados, pelo que perguntou 
que meios são estes e como é que irão ser afetados à EMAS dado que têm personalidades 
jurídicas diferentes? Há aqui uma situação de venda ou de empréstimo? Como é que isto se vai 
passar em termos contabilísticos?---------------------------------------------------------------------------------
A segunda tem a ver com as questões relativas ao tarifário que considera de absoluta 
necessidade de esclarecimento.------------------------------------------------------------------------------------
Diz a ERSAR que o tarifário que neste momento está em vigor não enquadra os clientes nos 
termos … (não se percebe m:2:35:40). Julga que isto tem a ver com o facto de os clientes 
serem levados a pagar a limpeza das fossas quando estando em situação de rede urbana esse 
fazer parte do serviço que lhes é disponibilizado e portanto de acordo com o que percebeu 
não havia lugar a pagamento o que faz algum sentido.------------------------------------------------------
Outra questão é a forma como se propõe atualizar o tarifário. A ERSAR vincou muitíssimo bem 
no primeiro parecer não haver uma proposta de tarifário para o próximo quinquénio e volta a 
fazê-lo no segundo parecer. Para além de não existir, também não houve a preocupação de o 
construir de forma a dar resposta ao novo Regulamento pelo menos no aspeto que se refere à 
construção dos escalões.---------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, e prendendo-se a sua preocupação com estes aspetos que são considerados 
essenciais pela ERSAR e que a EMAS não parece ter acolhido, perguntou como é que vão votar 
um documento que parece não estar de acordo com o parecer da entidade que dará a sua 
decisão final e propôs, independentemente dos esclarecimentos que o senhor Presidente da 
Câmara ou Diretor da EMAS pretendam dar, que o assunto seja retirado e venha a uma 
próxima Assembleia Municipal já com a inclusão destas notas que lhe parecem por demais 
importantes para serem ignoradas, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que a eleita Fernanda Pereira já colocou algumas das 
questões que também se colocam ao Grupo da CDU e, devido às sérias reservas que têm sobre 
este documento, ou a sugestão efetuada pelo Grupo do PSD é aceite sendo posteriormente 
apresentado numa futura sessão com mais elementos que permitam avaliar exatamente do 
seu conteúdo ou então irão votar contra com a apresentação de uma Declaração de Voto 
expressando exatamente as razões dessa posição, disse.--------------------------------------------------- 
 



 

Página 18 de 28 
 

O Diretor Executivo da EMAS, Rui Marreiros, considerou as questões levantadas pela eleita 
Fernanda Pereira bastante pertinentes e que na verdade até vão ajudar nos esclarecimentos 
que irá prestar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
No seu global o Contrato de Gestão Delegada não é mais do que a ferramenta que regula a 
relação entre o Município e a Empresa Municipal. Como se sabe o titular de todo o serviço em 
baixa relativamente à água e ao saneamento que inclui a manutenção mas também a 
construção, é do Município que entendeu, há muitos anos atrás, criar esta empresa municipal 
que passou a ser responsável por todo este setor urbano passando a Câmara Municipal a 
supervisionar o desempenho da empresa. O primeiro Contrato de Gestão Delegada é de 2009-
2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clarificou também que a ERSAR é a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos e é 
uma das entidades à qual a EMAS tem de responder com vasta informação mas que tem 
poderes limitados, ou seja, tem poderes sancionatórios com certeza quando as entidades não 
cumprem determinadas regras, mas baseia muito a sua atuação em recomendações genéricas 
que normalmente as entidades gestoras tendem em aplicar. Algumas destas recomendações 
têm certas especificidades, aliás, que são bem patentes por exemplo nos tarifários, onde 
existem vastas recomendações dirigidas aos municípios e que grande parte não cumprem, não 
sendo por isso que a ERSAR deixa de as fazer. Por outro lado, nessa e noutras matérias a EMAS 

é bem conhecida na ERSAR, com quem mantem uma relação de proximidade, e é vista como 
uma entidade cumpridora com zelo e dedicação das suas obrigações.----------------------------------
Relativamente ao timing deste Contrato de Gestão surgir nesta fase explicou que, como referiu 
há pouco, houve um primeiro Contrato de Gestão em 2009-2013 e o executivo anterior foi 
preparando ao longo do mandato uma proposta de gestão delegada que deixou no último ano. 
Consequência natural, quando este executivo assumiu funções e ele próprio na administração 
da EMAS, algumas das questões que constavam nessa proposta foram revistas e consideradas, 
do ponto de vista de investimento e de opções estratégicas, não estarem exatamente em linha 
com a visão que tinham para este setor e para a empresa municipal. Desta decisão foi dada 
nota à ERSAR. Depois, houve um conjunto de adiamentos que nos trouxe a este momento e 
que não são de todo da exclusiva responsabilidade da empresa, isto é, a ERSAR foi solicitando 
vários elementos, como costuma fazer, e foi protelando no tempo a resposta ou o parecer à 
proposta da EMAS, falha que a ERSAR reconheceu, chegando-se a um impasse em que se não 
fosse feita uma alteração e um contrato a vigorar a partir de agora ia estar-se a preparar um 
contrato praticamente fora de prazo e, portanto, foi de comum acordo que se criou esta 
proposta para este período regulatório. Disse também que embora o Contrato de Gestão faça 
projeções a quinze anos o período vinculativo findo o qual obriga a uma revisão são cinco 
anos, daí para a frente são projeções.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos pareceres da EMAS houve uma interação com dois ciclos sem prejuízo de 
muita informação trocada entre as duas entidades. Há um primeiro parecer mais extenso em 
que a ERSAR identifica um conjunto de questões, muitas são dúvidas outras são matéria que 
precisam de esclarecimento. A EMAS respondeu oficialmente a esse parecer e a ERSAR emite 
posteriormente um segundo parecer que na sua conclusão levanta algumas questões que 
passará a detalhar em seguida mas que não constituem nenhuma violação à lei, umas são 
vistas a título de recomendação, algumas do ponto de vista da EMAS não fazem sentido por 
não terem aplicação e outras a EMAS assumiu junto da ERSAR que iria resolver.----------------------
Relativamente à limpeza das fossas há um serviço prestado a clientes de água da EMAS, coisa 
diferente é a atividade a título de prestação de serviços que inclui por exemplo a limpeza de 
fossas a clientes que não estão ligados à rede porque tem captação própria, como os Turismos 
Rurais, mas que têm uma fossa séptica que precisa de ser limpa, portanto, aqui o sistema de 
tarifas e preços tem de ser diferente. Esta separação depois é feita no Relatório de Gestão e 
Contas por ser uma atividade não regulada e por sair do âmbito das duas principais atividades, 
nomeadamente água e saneamento.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada no âmbito dos tarifários também surge numa daquelas 
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quatro questões que a ERSAR levanta, nomeadamente quando se refere à estrutura tarifária, 
há um escalão, que faz a diferenciação entre os 5m3 e entre os 0 e 10m3 e que tem sido 
mantido desde a transformação dos SMAS em empresa municipal, que a ERSAR entende e 
recomenda, com razão, a sua eliminação porque não pode haver uma diferenciação do custo 
em função do m3.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse também que o Contrato de Gestão Delegada não fixa tarifas, fixa sim um nível de 
recuperação de custos, um balanço entre as receitas e as despesas, para que a EMAS mantenha 
o equilíbrio financeiro agora atingido. A fixação do tarifário continua a ser anual e a ter de ser 
aprovado pelos órgãos do Município, tem é que se conformar com este objetivo de 
recuperação de custos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uma quarta questão que a ERSAR mantém no parecer e que a EMAS estranha porque não faz 
sentido, não é política do Município e nenhum executivo anterior teve, é a definição de uma 
taxa de remuneração do capital ao acionista para no final do ano haver uma distribuição de 
dividendos à Câmara Municipal. Todos concordarão que este não é o objetivo de uma empresa 
municipal e portanto é uma questão que não lhe traz qualquer preocupação até porque o 
Contrato é depois enviado para a ERSAR que acompanha este processo em sede de contrato de 
gestão e em sede anual e às vezes até com verificações intercalares.------------------------------------
Este Contrato o que traz, para além daquilo a que a EMAS está obrigada, é propor-se fazer a 
limpeza e desobstrução das linhas de água em meio urbano, que é uma competência 
municipal, e que só desta forma poderá ser desempenhada por uma empresa municipal. A 
ERSAR aqui percebe que à uma separação de custos entre a operação de água, operação de 
saneamento e esta atividade não regulada que depois é vertida nos Relatórios de Gestão e nos 
acompanhamentos efetuados, aliás, isto já aconteceu relativamente às atividades de 
laboratório, portanto não é primeira vez que a EMAS tira partido da sua capacidade técnica.-----
Relativamente à questão dos investimentos, a ERSAR tem em sede de Contrato de Gestão toda 
a informação necessária, ou seja, no Contrato são apresentados para os próximos cinco anos 
os grandes investimentos na água, no saneamento, nos reservatórios, etc. que depois são 
desdobrados nos planos de investimento e orçamentos apresentados anualmente, e 
aprovados pelos órgãos próprios, sendo posteriormente remetidos para a ERSAR que os 
comparam no sentido de verificar se as coisas batem certas, disse.-------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) referiu que de tudo aquilo que o Engº Rui Marreiros explicou, 
concordando ou não, consegue compreender os fundamentos, contudo, não lhe é tão fácil 
entender qual é a justificação para que, juntamente com este processo e tendo em conta que 
a ERSAR também o exige, não seja apresentado um tarifário nos moldes em que ele é exigido.-- 
 
O Diretor Executivo da EMAS, Rui Marreiros, explicou que o Contrato de Gestão regularia a 
relação de 2021 a 2025 e o que aconteceu é que o tarifário para 2021 já foi aprovado e a ERSAR 

sabe disso, aliás, aprovou-o, e portanto, no fundo foi uma forma de não se perder tempo e não 
se criar outro hiato fora do ciclo de regulação.-----------------------------------------------------------------
A questão de detalhe que a ERSAR insiste é de facto a adequação do escalonamento que falou 
na outra intervenção e que está assumido pela EMAS no Contrato de Gestão Delegada a sua 
resolução neste próximo ciclo regulatório vinculativo até 2025. É importante que se perceba 
que isto não é feito à revelia da ERSAR, aliás mesmo que se quisesse não se conseguiria, 
portanto, a entidade reguladora aprovou o tarifário que está em vigor e a EMAS assumiu o 
compromisso de limar esta aresta durante este período, disse.-------------------------------------------  
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) deixou a seguinte nota: O anterior SMAS e agora a EMAS sempre 
foram vistos no panorama nacional como entidades de referência ao nível do serviço de 
abastecimento de água, portanto, não faz mal nenhum referenciar nomes que contribuíram 
para o efeito, nomeadamente o Engº Pedro Borges, o Engº Rui Marreiros e outros que por lá 
passaram e que são responsáveis por esta boa imagem que a empresa tem, boa imagem que 



 

Página 20 de 28 
 

só tinha a ganhar se o Contrato de Gestão Delegada fosse retirado e fossem revistas estas 
condições porque de facto faz-lhe alguma confusão ler esta parte do parecer que citou: “Com 
o mesmo argumento de que extravasa o projeto de revisão do Contrato de Gestão Delegada, a 
entidade gestora, a EMAS optou por não acolher a recomendação de adaptação do tarifário ao 
Regulamento de Relações Comerciais relativamente às tarifas de recolha de águas residuais 
provenientes de fossas localizadas em zonas não dotadas de rede pública. Assim e à 
semelhança do Regulamento dos Procedimentos Regulatórios, também o Regulamento de 
Relações Comerciais tem eficácia externa e obriga diretamente todas as entidades que têm 
Contrato de Gestão Delegada.”, fim de citação. Não está aqui a inventar a roda, há 
efetivamente aqui obrigações que considera valer a pena terem sido incluídas, disse.-------------- 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beringel (PS), Vítor Besugo, quis realçar a 
importância desta transferência de competências da Câmara Municipal para a EMAS na 
limpeza das linhas de água. Em Beringel, há pelo menos sete anos que reivindicavam a limpeza 
da ribeira e, felizmente, isso aconteceu este ano, caso contrário, teriam ocorrido situações 
graves de inundações. Assim, como se deve prevenir e não remediar, este Contrato deveria ser 
aprovado para que todas as freguesias do Concelho pudessem ver as suas linhas de água 
limpas, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Diretor Executivo da EMAS, Rui Marreiros, informou que a consequência deste Contrato não 
ser aprovado é a impossibilidade material de se poder ter algum tipo de intervenção a este 
nível no que diz respeito a esta competência das linhas de água e voltar a página numa matéria 
que, neste caso, a Câmara Municipal resolveu em Beringel, mas que são problemas existentes 
em Salvada, Albernoa, Quintos, Mombeja, Baleizão e nalgumas zonas da cidade de Beja, ou 
seja, não foi por acaso que esta questão foi analisada e se tentou ver quem é que estaria em 
melhores condições neste momento para poder fazer um bom trabalho nesta matéria e 
recorrer às figuras legais para poder trazer mais um contributo positivo a um trabalho 
importante para todos, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita maria Manuel Coelho (CDU) apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------
“A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR, no seu parecer, emite uma 
série de considerações sobre este contrato, identificando violações do Regulamento dos 
Procedimentos Regulatórios e Regulamento das Relações Comerciais que, em algumas das 
situações levantadas, penalizam os clientes e representam irregularidades contratuais.-----------
Não se percebe, aliás, por que razão a EMAS não tem, atualmente, um contrato válido de 
gestão delegada. Esse documento foi elaborado pelo anterior Conselho de Administração, 
quase no final do mandato, e o atual Conselho de Administração introduziu algumas alterações 
ao mesmo, nomeadamente, no que respeita às opções estratégicas e designação do 
investimento. Curiosamente, sem nunca terem alterado os valores que estavam definidos, o 
que é revelador de alguma falta de estratégia própria, facto esse que fica, mais uma vez, 
exposto nesta revisão, na qual os investimentos propostos são de caráter global, muito pouco 
claros e com valores alocados a parcerias que não estão esclarecidas (anexo III.21).-----------------
Fica também demonstrado, ao longo do documento, que os processos operacionais e de 
gestão são os que foram implementados pelo anterior Conselho de Administração, a saber: 
telegestão, telemetria, SIG, software de gestão operacional, foco na redução de água não 
faturada, entre outros. Um enormíssimo e meritório trabalho, desenvolvido pelas equipas da 
EMAS, com uma estratégia que foi deixada pelo anterior Conselho de Administração, tal como 
a formação das equipas, software de apoio e controlo.------------------------------------------------------
Ou seja, o novo contrato não traz nada de novo, a não ser continuidade do que já estava 
implementado pelo anterior Conselho de Administração o que, sendo louvável, não significa 
que seja trabalho desta administração.--------------------------------------------------------------------------
A trajetória tarifária definida, apresenta aumentos tarifários a partir de 2022, sendo que, até 



 

Página 21 de 28 
 

2026 está previsto um aumento acumulado de 40% (anexo VI.21).----------------------------------------
Por outro lado, este documento é revelador do desinvestimento ao nível da reabilitação de 
condutas durante esta administração, tal como está plasmado na página 11 do Contrato de 
Gestão Delegada, passando a EMAS, em 2017, do nível de desempenho “bom” recomendado 
pela ERSAR (entre 1% e 4%), ao nível de desempenho “fraco” (0,6%), em 2019.-------------------------
Face ao quadro apresentado no documento, conclui-se que não houve investimento num 
órgão de extrema importância para a EMAS, a denominada rede primária, que são as condutas 
de transporte de água, na rede de distribuição dentro das localidades.---------------------------------
Pelo atrás exposto, o grupo da CDU não tem outra solução que não seja votar contra, na 
medida em que o documento tem uma série de situações não conformes identificadas pelo 
Regulador e é pouco claro relativamente aos investimentos futuros e à forma como os 
mesmos irão afetar o aumento de tarifas, sendo, naturalmente, necessário que se esclareça, 
com toda a transparência, a trajetória tarifária proposta (em 5 anos, aumento de 40%?).------------
Do ponto de vista estratégico, as medidas propostas não trazem novidades nem evolução, não 
é definida qualquer tipo de estratégia para os investimentos, não estão identificadas 
prioridades, trabalho que seria fácil de implementar, tendo em conta o nível de conhecimento 
infraestrutural que existe na empresa. Não é clara a designação "investimentos de construção 
e reabilitação AA (estudos parceria)”. Neste último ponto, em concreto, nada nos garante que 
não possa estar aqui, encapotada, alguma situação que esta Assembleia Municipal rejeitou, 
por maioria, no ano passado.---------------------------------------------------------------------------------------
A não existirem as devidas correções neste documento, o voto da CDU será contra.”, disse.------ 
 
Colocado à votação foi o Projeto de Revisão do Contrato de Gestão Delegada a celebrar entre 
o Município de Beja e a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento, E.M., rejeitado 
por maioria com 17 votos contra das bancadas da CDU, BE e PSMCT, 1 abstenção da bancada 
do PSD e 15 votos a favor da bancada do PS.------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) informou que a sua abstenção deveu-se às situações 
identificadas pelo regulador sobretudo no que concerne à estrutura do tarifário que não viu 
refletida na proposta de Contrato de Gestão Delegada.----------------------------------------------------- 
 
 

3.8. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 
a concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície;------- 

 
Registo nº 1013, de 15 de fevereiro de 2021, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, 
informando que o contrato de concessão do estacionamento tarifado de superfície da 
envolvente à Casa da Cultura e do parque subterrâneo da Casa da Cultura estabelecido entre o 
Município de Beja e a Empark termina a 30 de abril de 2021.----------------------------------------------
O contrato de concessão do estacionamento tarifado de superfície estabelecido entre o 
Município de Beja e a DataRede termina na data de 31 de maio de 2021.------------------------------
SOBRE O CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE:---------
Considerando a dificuldade que se colocaria ao Município de Beja em explorar diretamente o 
estacionamento tarifado de superfície por falta de pessoal qualificado para o efeito, 
nomeadamente, para a fiscalização, propõe-se o seguinte:------------------------------------------------
1. Que seja aberto um concurso público para a concessão, pelo prazo de 3 anos, para a 
exploração do estacionamento tarifado de superfície, que engloba a gestão de 44 máquinas de 
pagamento que regulam 656 lugares de estacionamento, 434 dos quais têm acesso a 
residentes sem limite de tempo e sem pagamento, cerca de 66% do total dos estacionamentos 
pagos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Atendendo à idade das máquinas existentes colocadas no ano de 1999, mais de 20 anos, 
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que sejam colocadas novas máquinas com novas funcionalidades, nomeadamente, capacidade 
de pagamento móvel, capacidade de programação para a garantia dos primeiros 15 minutos 
gratuitos, capacidade de programação oferta de um período gratuito na época do Natal, 
capacidade de pagamento com cartões pré-pagos, entre outras funcionalidades;-------------------
3. Que o preço base seja de 25% do valor da receita mensal apurada nas 44 máquinas a 
instalar na cidade de Beja nos locais mencionados nas cláusulas técnicas do Caderno de 
Encargos que são basicamente os locais onde atualmente as máquinas existentes retirando 
apenas os lugares tarifados na Avenida do Brasil;-------------------------------------------------------------
4. Que a decisão de adjudicação recaia sobre o concorrente que apresente a proposta 
economicamente mais vantajosa para o Município de Beja aferida pela percentagem em 
relação à receita total a transferir mensalmente para o Município de Beja;----------------------------
5. Que não sejam admitidas propostas variantes;-------------------------------------------------------------
6. Que o Júri seja constituído por 3 elementos efetivos, Engª Maria Goreti Margalha, Engº 
Paulo Luís, Engº Fernando Curado e 2 suplentes, Engº Anselmo Correia, Engº António Fialho.---
A exploração do serviço exige da parte da empresa concessionária trabalhos de vigilância e 
emissão de avisos quando há incumprimento; de recolha e depósito de valores numa conta do 
Município de Beja; de controlo e gestão das receitas; a elaboração de relatórios mensais com 
as receitas apuradas; a manutenção dos parquímetros; a recarga das máquinas com rolos para 
emissão de bilhetes; o contrato de um seguro contra o vandalismo das máquinas; a verificação 
metrológica anual das máquinas de pagamento e contrato com uma empresa para garantir a 
comunicação do computador com as máquinas de pagamento.------------------------------------------
As receitas mensais referentes às áreas tarifadas em concurso, apuradas nos anos de 2019 e 
2020, foram as seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Parcómetros de BEJA (Euros) 2019 (c/IVA) 2020 (c/IVA) 

Acumulado 255.917,41 155.525,02 

JANEIRO 21.648,48 20.095,47 

FEVEREIRO 21.973,70 18.071,45 

MARÇO 21.128,93 10.229,35 

ABRIL 21.638,70 0,00 

MAIO 23.458,57 0,00 

JUNHO 18.435,86 10.954,56 

JULHO 24.164,66 19.974,19 

AGOSTO 21.458,95 14.872,12 

SETEMBRO 21.746,44 17.994,47 

OUTUBRO 20.439,15 15.601,94 

NOVEMBRO 19.172,26 13.105,25 

DEZEMBRO 20.651,71 14.626,22 
 

SOBRE A EXPLORAÇÃO DO PARQUE SUBTERRÂNEO DA CASA DA CULTURA:------------------------------------
O Município de Beja pretende garantir a gestão do estacionamento da Casa da Cultura em 
condições idênticas e com as taxas praticadas no parque de estacionamento da Avenida 
Miguel Fernandes à exceção do estacionamento tarifado de superfície envolvente à Casa da 
Cultura, pela dificuldade em fiscalizar esse tipo de estacionamento.-------------------------------------
SOBRE O PROLONGAMENTO DA CONCESSÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE À 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA EMPARK:--------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a Empark continue a explorar o serviço a partir de 30 de abril de 2021 e até que 
o resultado do concurso público seja conhecido e firmado contrato com a empresa 
concessionária, mantendo, para o efeito as condições do contrato até agora em vigor, onde o 
valor de 38% da receita pertence à empresa, de acordo com o contrato assinado em 22 de 
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março de 2001 e adenda ao contrato de 25 de março de 2008 porque é do interesse público 
não haver descontinuidade do serviço atendendo a que é fundamental que nas zonas 
limítrofes ao parque subterrâneo da Casa da Cultura o estacionamento seja pago para 
incentivar à utilização do parque subterrâneo em detrimento da superfície e também para 
garantia de lugares aos residentes.--------------------------------------------------------------------------------
SOBRE O PROLONGAMENTO DA CONCESSÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE ATÉ À 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DATAREDE:-----------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a DataRede continue a explorar o serviço a partir de 31 de maio de 2021 e até 
que o resultado do concurso público seja conhecido e firmado contrato com a empresa 
concessionária, mantendo, para o efeito as condições do contrato até agora em vigor, onde o 
valor de 22,99% da receita pertence à empresa, de acordo com o contrato assinado em 09 de 
outubro de 2019 e adenda ao contrato de 11 de fevereiro de 2020 porque é do interesse 
público não haver descontinuidade do serviço atendendo a que rotatividade do 
estacionamento na área central da cidade é fundamental para que um maior número de 
pessoas possa usufruir desse estacionamento e também para garantia de lugares aos 
residentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a proposta de abertura de concurso público para a concessão da exploração do 
estacionamento tarifado de superfície seja apresentada em reunião de câmara e de 
assembleia municipal, bem como as propostas de prolongamento da concessão dos 
estacionamentos tarifados de superfícies às empresas Empark e DataRede e a aprovação da 
exploração do parque subterrâneo da Casa da Cultura pelos serviços da Câmara Municipal de 
Beja em condições idênticas às do parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes.------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos foi a proposta de abertura 
de procedimento por concurso público para a concessão da exploração do estacionamento 
tarifado de superfície colocada à votação e aprovada por maioria com 1 abstenção da 
bancada do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) fez a seguinte Declaração de Voto:---------------------------------------
“É irrefutável a importância de taxar e regular o estacionamento em Beja. Não só representa 
uma fonte importante de receitas para o cofre do Município como por outro lado ajuda a 
evitar abusos de ocupação de lugares em zonas particularmente mais críticas onde é 
importante manter alguma circulação de veículos e fluxos de circulação dos mesmos nas zonas 
destinadas ao estacionamento. No entanto, não poderia deixar de fazer algumas observações 
de caráter mais particular que para mim, pela minha forma de estar profissionalmente e por 
militar num partido plural, inclusivo e democrático, não poderia deixar de o fazer.-----------------
Quando todos os relatório científicos alertam para a necessidade urgente de reduzir pelo 
menos cinco vezes a quantidade de emissões lançadas na atmosfera, é evidente a necessidade 
de alterar comportamentos individuais e organizacionais. Respeitando a escala de cada uma 
das organizações e tendo em conta o que realisticamente cada uma pode fazer para contribuir 
com a sua parte, verifico o fim do estacionamento gratuito para veículos elétricos em Beja, 
opção tomada há cerca de 10/11 anos com implementação da Rede Mobi.e, na altura em 
parceria com a Universidade do Minho, tendo sido Beja uma das cidades pioneiras a nível 
nacional escolhidas para abraçar essa inovação impulsionada precisamente pelo Partido 
Socialista no Governo de então.------------------------------------------------------------------------------------
Muitos têm sido os avanços e recuos no que respeita a esta matéria. É um facto que os 
veículos elétricos são naturalmente, pela tecnologia que implicam, mais caros que os veículos 
convencionais, mas também é verdade que apresentam uma série de vantagens financeiras e 
ambientais com as quais apenas os mais conservadores ambientalmente não concordarão. 
Este é, nesta fase, inequivocamente o futuro da mobilidade.----------------------------------------------
O Município de Beja deu um enorme salto em 2010 quando pôs na sua agenda programática e 
de atuação a área do ambiente, estendendo-a mais que uma simples área onde se desenham 
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estratégias para tratar do lixo ou onde se plantam mais árvores. Hoje, em 2021 é necessário 
pensar no ambiente numa forma mais abrangente, mais desempoeirada e descomplexada.-----
Assim, porque não concordo com uma cidade fora do tempo atual no que respeita a políticas 
ambientais sobre mobilidade elétrica quando já esteve na linha da frente; porque acredito 
fortemente em políticas de incentivo pela positiva onde quem é menos poluente devia ter 
mais benefícios; porque várias são as cidades em Portugal que adotam políticas verdes com 
isenção total do pagamento do local de estacionamento; porque existem tantas outras que 
optam por verdadeiros descontos sendo o pagamento anual meramente simbólico com a 
apresentação de um dístico verde próprio que permite o estacionamento desses veículos ou 
com a apresentação do dístico identificativo de veículo elétrico formalizado no Decreto-Lei nº 
90/2014, de 11 de junho; porque considero que todo e qualquer retrocesso em medidas 
ambientais por maiores ou mais pequenas que sejam merecem uma reflexão profunda sobre 
caminhos que estamos a fazer em matéria de ambiente, caminho esse que se quer sério e que 
seja um efetivo compromisso para as gerações futuras e com sinais positivos e úteis para as 
mesmas, opto pelo sentido de voto da abstenção sem demitir-me no entanto de apresentar 
livremente o meu pensamento em consciência sabendo que aqui neste órgão represento 
igualmente o Partido Socialista que está atualmente em funções na Câmara Municipal de Beja. 
Por fim e para terminar, acredito que outro caminho poderia e deveria ter sido feito no início 
deste processo, não posso no entanto votar contra algo que reconheço a sua importância 
deixando o apelo para que próximas medidas, sejam neste mandato, sejam nos próximos, 
tenham em consciência o verdadeiro peso que o ambiente tem nas políticas que venham a ser 
tomadas.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.9. – Proposta de aprovação do Relatório Final – Reflexões sobre a 
Intensificação da Agricultura – Perspetivas e Impactos;-------------------------------- 

 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
“O grupo constituído, do qual fiz parte, nomeado para avaliar a situação da agricultura, 
efetuou diligências no sentido de recolher informações sobre a situação que causou esta 
intervenção. Foram realizadas reuniões para ouvir os diversos atores, as quais decorreram 
num crescendo de entendimento mútuo e de capacidade de diálogo entre as partes. Podemos 
dizer que neste primeiro objetivo, fomos bem-sucedidos.--------------------------------------------------
Numa fase seguinte, recolhemos informação que permitiu elaborar o relatório que hoje se 
torna público e que reflete o que ouvimos, registámos e compilámos.----------------------------------
Tratou-se dum exercício complexo de ajustamento entre as diferentes opiniões pessoais e 
políticas, para além de técnicas ao nível dos conhecimentos de que eramos portadores, 
naturalmente diferentes entre todos nós.-----------------------------------------------------------------------
A “Casa Comum” que motivou a Encíclica “Laudata Si” do Papa Francisco obriga-nos a olhar 
para o Ambiente e para o espaço em que vivemos em conjunto, e donde tiramos o nosso pão 
de cada dia, de uma forma integral e completa. Todos precisamos do ar, da água, da terra, de 
igual forma. A noção de Ecologia Integral é a matriz de pensamento que nos deve nortear na 
certeza de que tudo e todos têm o seu lugar na Sociedade.------------------------------------------------
Esta noção de que temos de usar e respeitar a terra tem de ficar à frente dos partidos políticos 
e obriga-nos a olhar em conjunto para aquilo que se passa na nossa região nesta matéria.-------
Todas as formas que a economia possa tomar, têm, desde que seja legalmente aceite, que 
fazer parte dum todo em que vivemos e que nos reconhecemos e aceitamos. A nossa 
economia local é exemplo de grande diversidade de tipologia de empresas da área agrícola, 
que são, no seu conjunto responsáveis pela criação de valor acrescentado e pela criação de 
emprego cada vez mais qualificado e especializado.----------------------------------------------------------
Por tudo isto a figura da proibição de uso de produtos, ou restrições ao nível das plantações, 
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pode tornar-se um trabalho pouco útil. Trata-se de uma questão de formação e informação, 
pelo que a sensibilização em meio escolar será provavelmente o melhor meio de garantir que a 
sustentabilidade do território é tida em conta.----------------------------------------------------------------
Sabendo nós que existe enquadramento legal para o uso da terra nas suas infinitas 
possibilidades, concluímos também que pouca ou nenhuma fiscalização é aplicada ao uso da 
terra. Não é um problema exclusivo da Administração local, mas de todo o conjunto de 
entidades envolvidas, o que tem motivado algumas tentativas de aprovação de leis sobre esta 
matéria, tal como referimos no texto os projetos de lei do PCP, do PAN e do Bloco de Esquerda 
foram apresentados e foram reprovados, para além do projeto apresentado pelo CDS.------------
Este facto determina muitas situações em que se faz uso da terra em culturas e formas de 
culturas dificilmente aceitáveis em determinados solos e em alguns casos dignas da aplicação 
coerciva da lei e este é o ponto principal, a lei tem que ser aplicada.”, disse.-------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------
“O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Beja, agradece a cada um dos 
elementos do grupo de trabalho por todas as iniciativas que realizaram, mas também pelo 
esforço, dedicação e pelos consensos obtidos.-----------------------------------------------------------------
Não temos dúvidas que a Albufeira de Alqueva é o maior reservatório artificial de água na 
Europa Ocidental e de facto a água de Alqueva permitiu a irrigação de campos e fazer toda a 
diferença na agricultura da área de influência do EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O efeito das alterações climáticas, que se fazem sentir na região, torna evidente que o 
armazenamento de água de Alqueva era necessário, permitindo ainda fornecer água para 
consumo humano e produzir energia renovável. Alqueva, está comprometido com o 
desenvolvimento sustentável do concelho de Beja, assim como de toda a área de influência do 
EFMA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não nos vamos opor às recomendações que constam no relatório pois consideramos que a 
agricultura intensiva tem vantagens, mas também deve ser monitorizada e fiscalizada para 
minorar alguns efeitos negativos.”, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------
“Em primeiro lugar, cabe referir que a iniciativa da Assembleia Municipal de incumbir um 
Grupo de Trabalho para avaliação dos processos de transformação em curso no espaço rural 
do Concelho foi não só correta, mas extremamente oportuna, tendo em conta os resultados 
obtidos, que permitem obter uma radiografia da situação atual e uma perspetiva das 
tendências de desenvolvimento futuras.-------------------------------------------------------------------------
Se este trabalho não servir para mais, pelo menos vem clarificar que em 2020 os órgãos, 
deliberativo e executivo do Município, tiveram consciência, com rigor suficiente, dos traços 
mais marcantes que caracterizam os processos de transformação que estão a ocorrer no 
território concelhio, particularmente nos últimos cinco anos, suas consequências de ordem 
prática, e que foram confirmados alguns dos factos que motivaram a constituição do Grupo de 
Trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isto significa, independentemente do posicionamento legítimo de cada força política presente 
na Assembleia, que não deve ser ignorada a possibilidade deste órgão poder vir a influenciar 
os processos em curso.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, a informação que os documentos encerram e a sua disponibilização a quem os 
queira consultar, também permite que qualquer cidadão, a título individual ou organizado em 
função de sensibilidades ou áreas de interesse, possa vir a pronunciar-se sobre questões 
concretas e, deste modo, intervir no curso dos respetivos processos de desenvolvimento.-------
Isto significa que a Assembleia Municipal contribuiu igualmente para a criação de condições 
objetivas de reforço da cidadania e aprofundamento da democraticidade, ao nível da 
participação dos cidadãos na construção do seu futuro comum.------------------------------------------
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A apreciação do conteúdo deste Relatório recai sobre dois âmbitos fundamentais de análise:---
1 – Em termos globais, coloca-se a questão da profundidade de análise que as diversas peças 
refletem;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – As conclusões extraídas da informação tratada e que são apresentadas pelo Grupo de 
Trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O conteúdo é extenso, mas a forma como foi apresentado permite a perceção das questões 
envolvidas por níveis de abordagem e em função dos objetivos de quem o vai consultar, sem 
com isso deixar de proporcionar uma fundamentação abrangente sobre as temáticas em 
análise.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, podem destacar-se as que evidenciam maior peso em termos de consequências sobre a 
transformação do território, entendendo-se estas como reflexos na organização da ocupação 
do espaço e seus impactes sociais, ambientais e económicos.---------------------------------------------
O regime monocultural que se generalizou em torno do olival é uma questão a enfatizar, 
porque tem reflexos ao nível da paisagem, da biodiversidade, da sazonalidade na ocupação 
laboral, da criação limitada de emprego, da limitada incorporação de valor acrescentado em 
termos de impacto noutras atividades, dos níveis baixos de intensificação e efeitos reduzidos 
de integração plurissectorial, da mono-dependência económica de uma atividade e dos riscos 
associados à excessiva exposição ao mercado por via de um único produto.--------------------------
A falta de sentido de ordenamento constatável em muitos casos, baseada numa ocupação 
indevida do solo rural, em desconformidade com o PDM de Beja, ao nível de ocupação do 
espaço agro-silvo-pastoril e florestal, e numa relação de excessiva proximidade da instalação 
de culturas com áreas residenciais, não observando as questões relacionadas com a precaução 
necessária para acautelamento de distâncias, de modo a evitar intervenções suscetíveis de 
gerar impactes negativos sobre a saúde pública.--------------------------------------------------------------
As pressões sobre os solos, em termos biofísicos, com destaque para os efeitos sobre a erosão 
hídrica dos solos e as contaminações que afetam principalmente os recursos hídricos 
subterrâneos, correspondem a processos complexos que urge acompanhar e monitorizar, de 
modo adequado e exigente, perante a necessidade de se assegurar a sustentabilidade do 
território.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A qualidade do emprego gerado e as consequências sociais de imensos deslocados que 
anualmente afluem ao território, a viver em condições degradantes e precárias, modelo que 
em nada contribui para a dignificação do trabalho, a regulação do mercado laboral e a 
consolidação demográfica.------------------------------------------------------------------------------------------
As degradações patrimoniais registadas, com a obrigatoriedade moral e política de as travar, 
bem como recuperar alguns danos reversíveis, correspondem a uma problemática igualmente 
atual suscitada pelos processos de transformação em curso.----------------------------------------------
O efeito indutor de reforço e sustentação de uma base económica endógena, assente num 
tecido económico e social local, corresponde a uma área de reflexão e questionamento que se 
deve colocar na ordem do debate institucional, para fortalecer as dinâmicas de gestão e 
organização territorial e a iniciativa empresarial de base local e autónoma.---------------------------
O reforço dos sistemas de coordenação e fiscalização, a descentralização de meios nas áreas 
envolvidas, o aprofundamento da articulação e da intervenção em rede são questões de 
extrema relevância e que são identificadas como importantes desafios a que urge responder 
pelo sistema nacional de planeamento vigente.---------------------------------------------------------------
O cumprimento dos planos e dos instrumentos de gestão territorial com incidências no espaço 
concelhio traduz um âmbito de intervenção institucional que revela muitas e variadíssimas 
insuficiências, com estrangulamentos importantes que é necessário ultrapassar.--------------------
Estas são algumas questões que se realçam, entre outras igualmente importantes que o 
estudo aponta, para as quais urge o empenhamento de todos.-------------------------------------------
Mas é importante também dar eco à existência de aspetos positivos, como as boas práticas 
desenvolvidas por agentes económicos conscientes e comprometidos com o território e os 
interesses da sustentabilidade. Estes casos devem ser incentivados, e os seus exemplos devem 
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ser indicativos de que a intensificação da agricultura não é, nem pode ser, sinónimo de 
desconformidade com o ambiente e com o bem-estar da população. Outro elemento positivo 
reporta-se à capacidade de investimento e à iniciativa para proceder ao aproveitamento do 
regadio de Alqueva, mas este reconhecimento não pode servir para argumentar que o modelo 
de exploração de recursos implementado constitui uma inevitabilidade, nomeadamente em 
relação ao cariz monocultural seguido.---------------------------------------------------------------------------
O território do Concelho é amplo, com recursos diversificados, existindo espaço para 
afirmação de um sistema produtivo multissetorial e multidimensional, em que a par do olival e 
amendoal, devem existir outras culturas com importância económica e expressão territorial, 
com impactes mais favoráveis, inclusivamente ao nível da afirmação da soberania alimentar do 
país, objetivo igualmente consagrado nos instrumentos de gestão territorial em vigor.------------
Do documento apresentado, também se pode inferir que uma das grandes questões que se 
coloca é o incumprimento frequente da legislação e a incapacidade para o acompanhamento 
desse incumprimento por parte das instituições. Este campo de avaliação é fundamental para 
a afirmação do estado de direito democrático e essencial para implementação da 
sustentabilidade no território.--------------------------------------------------------------------------------------
Por último cabe, ainda, referir que a iniciativa desenvolvida por esta Assembleia Municipal é 
inovadora e provavelmente singular, porque desenvolveu um trabalho técnico da envergadura 
que se conhece pelos resultados apresentados, da exclusiva responsabilidade técnica dos 
membros nomeados para o efeito, tendo simultaneamente cerzido os necessários consensos 
políticos de forças que têm projetos e perspetivas diferentes sobre estas matérias, mas que 
souberam pôr, acima de tudo, os interesses do Concelho.--------------------------------------------------
Isto significa que para a CDU há naturalmente questões que poderiam ter sido abordadas de 
forma diferente e outras, por certo, que ficaram por referir; no entanto e no essencial, 
revemo-nos no documento e nas propostas apresentadas.”, disse.-------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Relatório Final – Reflexões sobre a Intensificação da Agricultura – 
Perspetivas e Impactos, aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------- 
 
 

3.10. – Relatório Anual de Avaliação do Plano de Ação e de Atividades do 
ano 2020 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja;--------------- 
 
Presente o Relatório Anual de Avaliação do Plano de Ação e de Atividades do ano 2020 da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja e não havendo quaisquer pedidos de 
intervenção ou esclarecimento, foi tomado conhecimento.----------------------------------------------- 

 
A eleita Margarida Duarte (PS) antes de terminar e uma vez que no passado recente faleceu o 
Professor Tadeu, pessoa querida da cidade, sugeriu que a Mesa propusesse à Assembleia 
Municipal que ficasse registado em ata um Voto de Pesar pelo seu falecimento endereçando o 
mesmo à família e à escola onde lecionava.--------------------------------------------------------------------- 
 
 

4. – Aprovação da ata em minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
sessão, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
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5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, deu por encerrada a sessão eram vinte e uma horas, da qual se lavrou a 
presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que vai ser 
assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia Municipal.----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Mesa, 

 
 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em 26 de abril de 

2021. 


