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

 
Pelas dezassete horas, reuniu no auditório do Pax-Júlia Teatro Municipal, 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 eleito André Filipe Modesto Pires 
e da eleita Antónia Luísa Ferro da Silva pelos cidadãos a seguir na lista de eleitos do Partido 
Socialista à Assembleia Municipal, César António Santos Pereira e José Francisco Palma 
Lampreia, respetivamente, bem como dos Presidentes das Juntas de Freguesia de Nossa 
Senhora das Neves (Jorge Miguel Raposo da Mata) e de Santa Clara de Louredo (Luís Miguel da 

Silva Gaspar) pelos seus substitutos legais, José Luís Casimiro Brigadeiro e Vitória Emília São 
Pedro Leandro, respetivamente, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou à consideração a possibilidade de se aprovar a ata nº 4, relativa à sessão 
extraordinária realizada em 30 de agosto de 2021, bem como a inclusão de um ponto na 
ordem de trabalhos, nomeadamente, a repartição de encargos referente ao procedimento 
Acordo Quadro “Fornecimento de Refeições Escolares” para o ano letivo 2021/2022, propostas 
que foram aceites por todos os eleitos.-------------------------------------------------------------------------- 
 
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, Afonso Henriques Rabaçal, Manuel Joaquim Góis Custódio, 
Fernanda Maria dos Santos Pereira, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução 
Patriarca, César António Santos Pereira em substituição de André Filipe Modesto Pires, Miguel 
Machado Quaresma, José Francisco Palma Lampreia em substituição de Antónia Luísa Ferro da 
Silva, Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata, Gina Alice 
Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Jacinto Manuel Cristina Franco, 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, José Luís Casimiro 
Brigadeiro em substituição do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, 
Vitória Emília São Pedro Leandro em substituição do Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Clara de Louredo, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatou-se a falta da eleita, Ana Paula Madeira da Silva Delgado, e dos Presidentes das 
Juntas de Freguesia de Cabeça Gorda e São Matias, Maria Lucília Pereira Simão Rosa e Leonel 
de Jesus Rato Sousa, respetivamente, faltas que lhes foram relevadas por terem sido 
consideradas justificadas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Manuel Felício fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------------
Sendo hoje aprovada a Estratégia Local de Habitação do Concelho de Beja colocou a seguinte 
questão: Será que, na Estratégia Local de Habitação, foi equacionada a possibilidade de 
reabilitar ou reconstruir as habitações que tapam grande parte da muralha do Castelo de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda questão. Há quatro anos, quando este executivo entrou em funções teve esperança 
no que diz respeito ao desporto, que fosse alguma coisa criada para os ciclistas, não 
propriamente uma ciclovia mas sim ecopistas ou ecovias aproveitando caminhos já existentes 
no Concelho, nomeadamente o ramal de Moura, tornando-o ciclável. Há muitos Concelho do 
país onde isso acontece e são pontos que atraem muitas pessoas.---------------------------------------
Terceira questão. O Regulamento da EMAS foi aprovado em 2013 e especifica que os escalões 
da tarifa variável da água devem ser de 0m3 a 5m3, de 5m3 a 15m3, de 15m3 a 25m3 e mais de 
25m3. Acontece que, nas faturas, os escalões mencionados são de 0m3 a 5m3 e de 0m3 a 10m3, 
ou seja, dois escalões que abarcam a mesma coisa. O Regulamento da ERS diz que: “o valor 
final da componente variável do serviço devida pelo consumidor é calculado pela soma das 
parcelas correspondentes a cada escalão”, assim, quem consome 6m3 paga-os a 0,90 € em vez 
de pagar 5m3 a 0,37 € e o excedente a 0,90 €, o que não lhe parece correto, uma vez que os 
consumidores acabam por ser prejudicados. Tem conhecimento que muitas pessoas tentaram 
contatar a EMAS para obter uma explicação sobre isto, inclusivamente por email, mas ainda 
nenhuma explicação foi dada.--------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente referiu que, olhando para trás, vê neste auditório “meia dúzia de gatos-pingados”. 
Esta Assembleia devia ser do povo e das pessoas e, na sua opinião, considera nunca ter havido 
interesse da mesma em ser uma casa aberta para que estivesse cheia de gente. Dir-lhe-ão: 
mas as pessoas não vêm porque não querem, tudo bem, contudo, acha que é um papel da 
Mesa da Assembleia fazer com que isso possa acontecer, isto é, fazer com que as pessoas se 
sintam atraídas em participar, porque é aqui que se decide o futuro a nível local. Talvez as 
pessoas não demostrem interesse em vir aqui por acharem que seja inútil, não sabe, e na sua 
opinião não acha que seja inútil tanto que faz por vir sempre. Deixou esta interrogação se esta 
assembleia não deve de alguma maneira fazer tudo para que as pessoas cá venham 
inclusivamente mudando os horários ou os dias da sua realização, disse.------------------------------ 
 
O munícipe António Barahona, na qualidade de Presidente da Associação de Condomínios dos 
Bairros Beja I e Beja II, perguntou ao executivo, se for reeleito, se vai ou não continuar a fazer 
obras no bairro social, uma vez que quando entrou em funções não continuou a sua 
requalificação. Há uma série de prédios com problemas estruturais, de esgotos, de canalização 
e a não continuação da reabilitação levou a uma situação calamitosa que a Associação não 
consegue dar resposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também qual a razão da Câmara Municipal, como membro da direção da 
Associação, não participar há mais de seis meses nas reuniões.-------------------------------------------
Referiu que se sentem completamente abandonados por este executivo, coisa que nem no 
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tempo do Jorge Pulido Valente aconteceu, aliás, não compreendem que com a tão falada 
bazuca europeia não haja dinheiro para requalificar aquele bairro de características sociais. 
Houve inquilinos que até compraram as casas mas não têm dinheiro, porque ganham pouco, 
há gente reformada e ninguém consegue arranjar dez ou doze mil euros para pagar por uma 
obra. Estas dificuldades sentem-nas todos os dias e o trabalho voluntário que a direção tem 
desenvolvido durante estes longos anos pode deixar de existir porque toda a direção está 
saturada e está tudo a trabalhar de graça para que haja melhores condições para as pessoas 
do bairro, portanto, seja quem for que ganhe o ato eleitoral deve pensar bem nestas 
situações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que o mais impressionante é a Câmara Municipal, fazendo parte da direção, 
depois de efetuar uma vistoria a uma das casas de um seu inquilino, venha ameaçar a 
associação com 90 dias para que possa fazer uma obra num prédio que tem a cobertura a ruir. 
É verdade que os proprietários também têm culpa, porque há muitos que devem balúrdios de 
dinheiro à Associação mas, mesmo assim, alguém achará que uma Associação de Condomínios 
tem quarenta ou cinquenta mil euros para fazer uma cobertura? Qualquer executivo, tanto 
este como outros, têm de pensar bem nesta situação.------------------------------------------------------
É verdade também que este executivo aumentou o protocolo em quatro mil euros, contudo 
esqueceu-se que mil euros foram retirados no mandato de Pulido Valente, dois mil euros 
foram destinados aos aumentos do salário mínimo das três funcionárias, e portanto, nestes 
anos todos a Associação foi aumentada em mil euros, quem sabe fazer contas de milhões 
também sabe fazer contas simples de mercearia, disse.----------------------------------------------------- 
 
O munícipe João Paulo Ramôa referiu que a sua intervenção é mais uma informação do que 
propriamente uma questão no sentido de esclarecer a razão pela qual a Santa Casa da 
Misericórdia está inserida na Estratégia Local de Habitação.-----------------------------------------------
No final do ano passado início deste, souberam, através de um Fórum onde se discutiu alguns 
assuntos de âmbito regional, de que a condição sine qua non para que fossem aprovados 
projetos de habitação social seria cada concelho ter aprovado uma Estratégia Local de 
Habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo a Santa Casa da Misericórdia de Beja proprietária de cerca 60 casas de habitação social, 
pensou-se desde logo candidatar-se a esse processo. Dentro destas 60 casas há 27 que ainda 
têm coberturas em fibrocimento e portanto consideraram que estas seriam a prioridade. 
Entretanto, sendo proprietária de terreno em área urbanizável, pensaram, porque não fazer 
também mais habitação. Mandaram elaborar um projeto, contemplando inicialmente 52 T1, 
tipologia muito procurado por pessoas que vivem sozinhas, ou jovens ou imigrantes, mas 
depois, o projeto foi reconvertido em 40 habitações T1 e T2 e foi submetido à Câmara 
Municipal, sendo posteriormente apresentada a proposta à empresa que elaborou a Estratégia 
Local de Habitação à Câmara Municipal de Beja. Perguntar-lhe-ão, foi só isso? Foi, foi só isto, 
portanto, sem fazer qualquer tipo de valor sobre o documento era apenas isto que queria 
esclarecer e mais nada além disto.--------------------------------------------------------------------------------
Contudo, deixou o alerta que o projeto do programa do Governo foi realizado com mil e 
duzentos milhões de euros e constitui-se como o maior investimento público de sempre desde 
o 25 de Abril para habitação social. Mais, dificilmente haverá nos próximos anos um programa 
tão cativante para as autarquias locais, para as associações de condomínios, para as 
instituições e inclusivamente para particulares, com taxas de financiamento que começam em 
40% a fundo perdido e que em princípio poderão chegar aos 100%.-------------------------------------
Porém, a variável tempo é bastante importante e Beja está claramente a correr contra o 
tempo, isto é, o programa inicial é de mil e duzentos milhões de euros, já tem um superavit de 
mil e seiscentos milhões de euros e se esta ELH for aprovada será assinado um contrato de 
comprometimento que terá a concretização prática quando se fizer o contrato de 
financiamento que não está esgotado, portanto, quando se vê várias vezes na televisão o 
Ministro a assinar contratos com os grandes centros compreende-se que grande parte do 
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dinheiro já está comprometido e vai ser transformado em contratos de financiamento, daí 
que, isto é como alguém disse um dias destes, o acesso a esses fundos são como o acesso ao 
talho ou à farmácia, tira-se uma senha e se houver o artigo tudo bem se não houver acabou.---
Assim o apelo que deixou a todos, sendo o tempo vital para um dos vetores fundamentais do 
Concelho de Beja, habitação social e recuperação de habitação social, ainda mais quando irá 
haver um interregno natural por via das eleições e de mudança de ciclo, é que todos saibam 
ultrapassar isto para não se atirar para rua milhões de euros em fundos perdidos, disse.---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, prestou os seguintes esclarecimentos:------------
Ao senhor Manuel Felício disse que, a questão do afastamento das casas da muralha não foi 
equacionada porque o Programa 1º Direito, que enquadra a Estratégia Local de Habitação, não 
se destina a reabilitação urbana nessa vertente mas sim a reabilitação do alojamento de 
pessoas que não têm habitação ou que as tenham superlotadas e, portanto, para esse efeito, 
mesmo que a Câmara Municipal quisesse nunca poderia englobar a libertação de panos de 
muralha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a ecopistas que podem ser valorizadas e que noutros pontos do país e cidades 
já o têm sido, referiu estar de acordo mas, fazer uma ecopista no ramal de Moura fecha em 
definitivo a possibilidade deste ser reativado, portanto, este executivo quis deixar essa porta 
em aberto e por isso nunca avançou para uma solução dessas características porque sempre 
entenderam que antes de ser uma ecopista poderia haver a possibilidade de voltar a circular 
alguma composição de Baleizão, Quintos, Serpa ou Moura, o que na sua opinião era o que 
faria sentido. Sabendo-se que a Câmara de Moura já avançou para ecopistas com essas 
características a ligação está prejudicada.-----------------------------------------------------------------------
Sobre os escalões de água está presente o Engº Rui Marreiros que está mais habilitado a 
esclarecer essas questões.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor António Barahona disse que este executivo avançou 
com a 3ª Fase de recuperação de bairros sociais com um financiamento de quinhentos e 
sessenta mil euros e perto de duzentos mil euros do orçamento municipal para completar a 
renovação de cerca de 75 habitações no bairro. Foram também intervencionadas cerca de 53 
habitações por administração direta, mais 13 habitações por empreitada e mais 2 por ajuste 
direto o que perfaz uma renovação em cerca de 125 habitações do parque social da Câmara 
Municipal de Beja, muitas delas privadas e alienadas pelo Município no passado.-------------------
Mais, na Rua Adriano Correia de Oliveira, foram também intervencionados, de forma 
expressiva, pilares de vários prédios com titularidades de 50% do Município de Beja e 50% de 
particulares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja tem feito um trabalho valioso e não foi mais além porque não 
houve candidaturas para este efeito, à exceção agora da Estratégia Local de Habitação, que 
aliás contempla 162 recuperações dos Bairros Beja I, Beja II e João Barbeiro com um valor 
inserido de cinco milhões e novecentos mil euros, portanto, há medida que há financiamentos 
a autarquia vai avançando, quando estes não existem as coisas tornam-se substancialmente 
mais difíceis porque os orçamentos municipais não têm capacidade para aguentar todo o 
esforço que a recuperação urbana exige e que não foi feita ao longo de anos precisamente por 
isso e não por má vontade dos executivos, agora que as há, existe a expetativa de poder 
renovar essas habitações deixando os bairros sociais com um aspeto substancialmente 
diferente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que este executivo “não dormiu à sombra da bananeira” pelo que não se 
pode dizer que não foi feito rigorosamente nada, os números que o demonstram existem e até 
se parou com a venda resolúvel que vinha do passado e que diminuiu o parque habitacional do 
Município em 10% face ao existente anteriormente, são opções políticas, disse.--------------------- 
 
O vereador Luís Miranda solicitou que o Administrador Executivo da EMAS esclarecesse a 
situação dos escalões da água.------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Engº Rui Marreiros começou por referir que a entidade reguladora é a ERSAR e não a ERS e 
aquilo que emite com alguma frequência são recomendações. Depois há a autonomia 
municipal e o poder de decisão do Município relativamente a um conjunto de circunstâncias 
entre elas a questão do tarifário.----------------------------------------------------------------------------------
A indicação que a EMAS tem, e que está vertida nas recomendações, é passar tudo para o 
escalão 0-10, aliás a rejeição do Contrato de Gestão Delegada pela Assembleia Municipal 
impediu uma série de alterações, sendo essa uma delas, onde havia um mecanismo de 
compensação ao fazer-se essa alteração que eliminava o escalão 0-5. Portanto o contrato que 
hoje consome nesse escalão passará a consumir no escalão 0-10 e o cliente que está no 0-5 
não sai prejudicado, muito pelo contrário.----------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que, relativamente ao atraso na resposta e não sabendo se será a mesma coisa 
que estão a falar, recebeu a pessoa em causa que foi devidamente atendida pelo Chefe da 
Secção Comercial e pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira porque não é hábito da 
parte da EMAS deixar questões por responder, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte interpelação à Mesa:-----------------------------------------------
Relativamente à condução dos trabalhos só não interrompeu esta intervenção porque a 
senhora Presidente da Assembleia Municipal tem uma forma muito sui generis de gerir a 
ordem, aliás, cansou-os durante estes quatro anos a forma como tiveram de ir interpelando a 
Mesa para que a condução dos trabalhos seguisse de alguma forma o Regimento. O senhor 
Presidente deveria ter solicitado à senhora Presidente autorização para conceder a palavra ao 
membro do público, uma vez que no período antes da ordem do dia é claro que é o executivo 
que esclarece as questões colocadas pelo público e nesse sentido senhora Presidente é 
lamentável a forma como sucessivamente desrespeitou o Regimento da Assembleia Municipal 
de Beja que bem merecia mais cuidado e melhor tratamento, disse.------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas nº 3/2021 e 4/2021;---------------------------- 
 
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 Municipal colocou à votação as seguintes atas previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
ata nº 3/2021, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 28 de junho 
de 2021, aprovada por maioria com quatro abstenções.---------------------------------------------------
ata nº 4/2021, relativa à sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 30 de 
agosto de 2021, aprovada por maioria com duas abstenções.-------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento do Antigo 
Presidente da República Jorge Sampaio:------------------------------------------------------------------------
“A Assembleia Municipal de Beja lamenta profundamente o falecimento do antigo Presidente 
da República Jorge Sampaio.----------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Sampaio, começou a sua atividade política, em ações contra a Ditadura, na Faculdade de 
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Direito da Universidade de Lisboa, onde se formou em 1961, e foi um dos protagonistas do 
movimento estudantil de contestação política. No início da sua atividade como advogado teve 
um papel relevante na defesa de presos políticos no Tribunal Plenário de Lisboa.-------------------
Jorge Sampaio foi uma das mais relevantes figuras políticas do nosso país, em 1978 tornou-se 
militante do Partido Socialista, em 1979 foi eleito deputado à Assembleia da República, entre 
1989 e 1991 exerceu o cargo de Secretário-Geral do Partido Socialista, em 1989 foi eleito 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo que exerceu durante dois mandatos, e a 14 
de janeiro de 1996 é eleito, à primeira volta, Presidente da República e tendo sido reeleito em 
2001.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Sampaio foi um homem respeitado e reconhecido por todos tanto a nível nacional como 
a nível internacional, para quem (passo a citar) “a solidariedade não é facultativa, mas um dever 
que resulta do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Em maio de 2006 foi 
designado Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Luta contra a 
Tuberculose, em abril de 2007 foi nomeado, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Alto 
Representante para a Aliança das Civilizações e atualmente presidia a Plataforma Global para 
os Estudantes Sírios.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Sampaio é uma referência para muitos dos que hoje estamos na política, pelo que não 
podemos esquecer e devemos enaltecer, para as gerações vindouras, a sua visão humanista, a 
forma como lutou pela democracia e conseguiu consensos entre os vários quadrantes 
políticos, a sua capacidade de diálogo e para quem não havia portugueses dispensáveis.---------
Jorge Sampaio é uma figura incontornável da história democrática do nosso país e é e sempre 
será uma referência para todos nós. Frases como: “Serei presidente de todos os portugueses, 
de todos sem exceção, mas estarei naturalmente atento aos excluídos do sistema das políticas, 
remetidos tantas vezes a um estatuto de dispensáveis. Não há portugueses dispensáveis, essa 
é uma ideia intolerável.”; “a solidariedade não é facultativa, mas um dever (…)” e “25 de abril, 
sempre!”, não podem e nem devem ser esquecidas.---------------------------------------------------------
Caso o voto de pesar seja aprovado deverá o mesmo ser enviado à família em nome da 
Assembleia Municipal.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
 
Em seguida foi cumprido um minuto de silêncio em memória do Dr. Jorge Sampaio.--------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento de Jorge 
Sampaio:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Morreu na passada sexta-feira, 10 de setembro, Jorge Sampaio no Hospital de Santa Cruz, 
onde tinha sido internado em 27 de agosto, com dificuldades respiratórias.--------------------------
Destacou-se como opositor à ditadura desde os tempos de estudante, tendo-se envolvido na 
contestação universitária ao regime do Estado Novo e como advogado de presos políticos.------
Em democracia, juntou pela primeira vez a esquerda para a eleição à Câmara de Lisboa, tendo 
sido seu presidente de janeiro de 1990 a novembro de 1995. Em 1996, foi eleito Presidente da 
República, cargo que exerceu até 2006.--------------------------------------------------------------------------
Depois da presidência, nunca deixou de abraçar causas cívicas.-------------------------------------------
Como defensor acérrimo dos direitos humanos e dos valores de abril, teve um papel 
preponderante na democracia portuguesa e um papel notável na diplomacia internacional.-----
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, delibera:-------------------------------------------------------------
Manifestar a sua profunda consternação pela morte do cidadão exemplarmente empenhado 
que foi Jorge Sampaio e exprimir aos seus familiares, amigos e camaradas o seu sentido pesar, 
fazendo um minuto de silêncio em sua homenagem.”, disse.---------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
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A eleita Gina Mateus (BE) apresentou o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento de José 
Manuel Carreira Marques:------------------------------------------------------------------------------------------
“Morreu no passado dia 06 de agosto, José Manuel Carreira Marques, no Hospital do Espírito 
Santo, em Évora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deputado do Partido Comunista Português na Assembleia Constituinte e na Assembleia da 
República, eleito pelo círculo de Beja.----------------------------------------------------------------------------
Eleito em 1983 Presidente da Câmara de Beja desempenhou este cargo até 2005, tendo-se 
destacado pelo papel relevante que teve no desenvolvimento e afirmação deste concelho.------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, delibera:-------------------------------------------------------------
Manifestar a sua profunda consternação pela morte do cidadão exemplarmente empenhado 
que foi José Manuel Carreira Marques e exprimir aos seus familiares, amigos e camaradas o 
seu sentido pesar, fazendo um minuto de silêncio em sua homenagem.”, disse.--------------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade.----------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) apresentou o seguinte Voto de Pesar sobre o falecimento de José 
Manuel da Costa Carreira Marques:------------------------------------------------------------------------------
“Com o desaparecimento físico de José Manuel Carreira Marques partiu um grande homem 
que influenciou o nosso tempo, pela obra legada à cidade e ao concelho de Beja, e que marcou 
um período do poder local democrático com contributos e referências profundas em diversos 
domínios da estratégia autárquica, destacando-se as áreas culturais e patrimoniais, o 
planeamento, o urbanismo e o desenvolvimento local.------------------------------------------------------
Carreira Marques, enquanto presidente da Câmara de Beja eleito pela CDU, com um estilo de 
direção democrático, estimulante e motivador, granjeou respeito e consideração entre os seus 
pares por direito próprio, devido às suas brilhantes intervenções nos fóruns e iniciativas em 
que participava, projetando, de modo muito prestigiante e durante mais de 20 anos, a nossa 
cidade e o nosso concelho.------------------------------------------------------------------------------------------
A sua notoriedade ainda é uma presença digna de menção, como, por exemplo, no âmbito da 
Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico – da qual foi um dos principais 
dirigentes e impulsionadores – e em outros processos de cooperação institucional e de 
associativismo municipal e intermunicipal.----------------------------------------------------------------------
Era um autarca respeitado nos meios culturais, tendo sabido construir relacionamentos 
ímpares, de ordem pessoal e institucional, com importantes figuras da intelectualidade, 
salientando-se José Saramago e Jorge Vieira, e que se traduziram em legados importantes para 
Beja. Durante os seus mandatos, Beja afirmou-se de forma ímpar no plano cultural, através, 
nomeadamente, de um conjunto de iniciativas pioneiras e inovadoras que colocaram a cidade 
e o concelho na linha da frente da produção cultural, projetando Beja como uma referência 
incontornável a nível nacional.-------------------------------------------------------------------------------------
Profundamente envolvido nas grandes causas, contribuiu também, enquanto deputado pelo 
PCP na Assembleia Constituinte e na Assembleia da República, para a configuração progressista 
da Constituição da República Portuguesa, tendo integrado a comissão parlamentar portuguesa 
no Conselho da Europa.----------------------------------------------------------------------------------------------
Partiu uma grande figura pública a quem a cidade e o concelho muito devem pela sua 
dedicação à causa pública, transmitindo o presente Voto o nosso pesar pelo seu 
desaparecimento. O seu nome e a sua ação permanecerão, porém, indissoluvelmente ligados 
ao Poder Local Democrático e ao concelho no qual o exerceu.--------------------------------------------
Propomos que, em caso de aprovação, este voto seja seguido de um minuto de silêncio em sua 
homenagem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo o presente Voto de Pesar aprovado, deverá o mesmo ser remetido à família e divulgado 
na comunicação social regional e local.”, disse.---------------------------------------------------------------- 
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Colocado à votação foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade e cumprido um minuto de 
silêncio em memória de José Manuel da Costa Carreira Marques.---------------------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) apresentou a seguinte Declaração Política:----------------------------
“E, de repente, passaram quatro anos de uma Assembleia Municipal muito importante. É 
verdade que todas são importantes e essenciais no exercício da democracia e no papel 
fiscalizador junto da Câmara Municipal, mas permitam-me destacar, com orgulho, a primeira 
da nossa história local democrática presidida por uma mulher. Quis o destino que assim fosse 
e que, a esta grande mulher, se tenham juntado outras, como líderes de bancada, de quase 
todas as forças politicas aqui representadas.-------------------------------------------------------------------
À professora Conceição Casa Nova, o nosso obrigada pela forma como conduziu as sessões da 
Assembleia Municipal, com os desafios e dificuldades que isso significou, com as 
incompreensões de quem só tem uma compreensão, mas que ainda assim, o fez de forma 
impar, diferente, com elevação e educação e principalmente com uma garra e coerência que 
orgulha não só o Partido Socialista em Beja, mas a todas as mulheres que estão na política com 
o mesmo empenho e dedicação.-----------------------------------------------------------------------------------
Embora seja verdade que o género não tem cor, os partidos por seu turno têm, e por isso, 
permitam-me ainda dizer que esta Assembleia Municipal durante quatro anos, foi sem dúvida, 
duplamente cor-de-rosa e até mais acolhedora… pelo menos enquanto foi possível a todos 
usufruir de chá quente e biscoitos. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que 
demonstra como também é possível fazer política de forma acolhedora e agradável.--------------
Foi perfeita? Não…. Mal daqueles que acham que algum dia atingirão a perfeição, pois 
deixarão de evoluir a aprender.------------------------------------------------------------------------------------
Foi, no entanto, um mandato garantidamente participado. Uma Assembleia empenhada, 
empolgante, reivindicativa, com momentos leves, outros pesados e outros, imagine-se, até 
físicos!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituído por todo o tipo de pessoas que são diferentes, não só nas suas ideologias 
partidárias, mas também nos seus ideais e formas de estar, com maior ou menor respeito ao 
próximo, maior ou menor bom senso, maior ou menor hombridade e elevação.---------------------
Ainda assim, muito se conseguiu…. Graças a esta Assembleia Municipal avançaram projetos e 
ideias estruturantes para o nosso concelho, para os bejenses e para quem investe e nos visita. 
Pela mão do Partido Socialista que conduziu os destinos do concelho, a qualidade de vida de 
todos nós melhorou.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Não até onde todos queremos, mas essa é a oportunidade de acreditamos que iremos ter nos 
próximos quatro anos, para continuar o trabalho iniciado, depois de uma paragem de quatro 
anos anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda assim, não esqueçamos as oportunidades ceifadas a foice, que não saíram do papel e 
que não nos permitiu dar outros passos importantes no desenvolvimento ansiado pela maioria 
dos que aqui estão sentados e que democraticamente representam todos os que em nós 
votaram.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não esqueçamos nunca, porque e como é que aqui chegámos. Ao nosso lado e no nosso voto 
estão os milhares de pessoas que exerceram o seu exercício cívico e que, de forma expressiva 
e sem rodeios, transformaram o seu voto na representatividade dos eleitos aqui sentados.------
Ainda assim, existiu finalmente uma forma diferente de organizar, desenvolver e dirigir este 
órgão tão importante e isso é valioso, pois abre portas para que pudéssemos finalmente 
conhecer outros pontos de vista, comparar, melhorar ou manter o que entendermos ser 
crucial para que a Assembleia Municipal possa também ela evoluir já no próximo mandato, em 
linha com o que já tem sido feito, mas assente em futuro e modernidade.----------------------------
Querer evoluir não é renegar o passado.------------------------------------------------------------------------
Poder fazer diferente, não tem de ser rejeitado à partida ou motivo para invocar lutas.-----------
Querer mais e melhor não significa que antes era mau e pouco.------------------------------------------
A história da democracia local também se faz de quebras, de mudanças de página, de novas 
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pessoas, de ideias frescas e de posturas renovadas.----------------------------------------------------------
A democracia e o lado certo (seja ele qual for) não pertence a quem grita mais alto ou mais 
vezes por Abril. Abril é de todos e pertence a quem faz diariamente para que exista 
efetivamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agora que este mandato chega ao fim, aos que por aqui ficam, o nosso obrigada, por connosco 
terem trabalhado pela conquista de mais um pouco de avanço no desenvolvimento do nosso 
concelho. Todos fomos os operários deste mandato.--------------------------------------------------------
Aos que virão de novo, temos a certeza que manterão a honestidade que os bejenses se 
habituaram de existir neste órgão.--------------------------------------------------------------------------------
E aos que se irão manter, a esperança por quererem manter connosco a competência 
necessária para que mais nenhuma oportunidade seja perdida nos próximos anos.-----------------
Recém-chegados colocam agora uma pergunta: será que Beja consegue? Eu respondo sem 
qualquer dúvida. Consegue, com o Partido Socialista, garantidamente que sim.----------------------
Já conseguiu em 2009 com o PS, retomou com o mandato que agora termina e vai continuar a 
conseguir.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
“Cara senhora Presidente e restante Mesa da Assembleia, excelentíssimo senhor Presidente da 
Camara e senhores Vereadores:-----------------------------------------------------------------------------------
Formalmente, esta é a sessão, deste mandato da Assembleia Municipal, em que participo 
enquanto deputada, logo esta é a hora das despedidas e dos agradecimentos e por maioria de 
razão, das reflexões.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta foi uma experiência muito enriquecedora, tudo ou quase tudo, foi novo, donde destacaria 
o facto de estar como deputada única dum partido que não tinha representante no executivo, 
com tudo o que isso implica.----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as posições que tomei foram analisadas e dissecadas ao pormenor, quer dentro, quer 
fora deste órgão. Tenho a consciência de ter tomado as opções certas, quer em função da 
minha consciência, dos princípios políticos que a Social Democracia tem e do partido que aqui 
orgulhosamente represento.----------------------------------------------------------------------------------------
Esta subtileza de ser deputada única, deu-me a obrigação e capacidade de falar e negociar com 
todos os grupos parlamentares, muitas vezes tentando fazer pontes. Talvez isso não seja muito 
bem visto em política. Mas se permitem, esta é a minha forma de estar em política. A política 
tem de ser muito mais que decisões tomadas ao abrigo de pequenos poderes, jogos de poder 
ou tomadas de decisão exclusivamente ao sabor de opções políticas. Os munícipes merecem-
nos muito mais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cada concelho, cada território será tanto maior, quanto maior for a força das suas gentes a 
encontrar soluções conjuntas que agreguem e não dividam.-----------------------------------------------
Mantenho a esperança de que a política local possa vir a desempenhar esse papel agregador e 
que Beja possa nos próximos tempos ser um concelho com crescimento da população e não 
ser mais um, a envelhecer, por não haver nascimentos, mas também porque muitos saem para 
trabalhar onde as oportunidades existem, como por exemplo os meus filhos…-----------------------
O mandato que agora termina ficará na história por diversas razões:------------------------------------
1) Os líderes parlamentares foram, pela primeira vez mulheres (quase sempre) e Beja teve uma 
Presidente de Assembleia, registo para memória futura.---------------------------------------------------- 
2) A história que aqui se fez, é principalmente a história do Relatório da Agricultura, o processo 
de criação e a cultura de diálogo que se criou. Recordarão certamente a diferença entre a 
primeira e a última reunião onde os assuntos foram discutidos. É nesse espaço político que me 
revejo, um espaço da política pela positiva, que se traduz em Planos e Ações, em que se 
trabalha em prol dos munícipes e da nossa terra.-------------------------------------------------------------
Muitas foram as reuniões onde participei, comissão do orçamento participativo, comissão de 
regulamentos, do relatório da agricultura, ao abrigo do estatuto da oposição, as sessões da 
Assembleia e CPCJ.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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No balanço do trabalho realizado, muito haveria a melhorar, sobretudo no que se refere aos 
processos e aos circuitos. Certamente que no próximo mandato poderão ser afinados os 
mecanismos e os resultados serão melhores decisões em prol do nosso concelho.------------------
Por tudo o que aqui se discutiu, o que aprovei, o que recusei, as propostas que apoiei e as que 
talvez tenha inviabilizado, gostaria de deixar um agradecimento a todos e a todas pelos 
ensinamentos que me proporcionaram adquirir e pela elevação que na maior parte das 
discussões existiu.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aos deputados que se irão manter na próxima legislatura os desejos de um bom trabalho, aos 
que não são candidatos, como eu, os desejos de sucesso na vida profissional, política e 
pessoal, porque só podem ser bons políticos homens e mulheres felizes.------------------------------
“Para ser grande, sê inteiro: nada Teu exagera ou exclui”  – Ricardo Reis.”, disse.---------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU), em nome do Grupo da CDU apresentou as despedidas referindo 
que não se iria pronunciar sobre a forma como nesta Assembleia Municipal se conduziram os 
trabalhos durante estes quatro anos.-----------------------------------------------------------------------------
Quis apenas deixar um destaque que pensa ter sido importante e de certa forma inovador no 
âmbito dos trabalhos desta Assembleia. O Grupo da CDU propôs a criação de um Grupo de 
Trabalho para as questões da agricultura, que foi aprovado, onde todas as forças políticas 
representadas colaboraram na redação de um documento que analisou as práticas agrícolas 
em curso no nosso território, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, produzindo um 
Relatório que considera notável. Até diria que não se espera de uma Assembleia Municipal 
esta capacidade de produzir um trabalho com esta profundidade e qualidade pelo que 
considera um motivo de orgulho para todos os que aqui estão eleitos. Espera, no entanto, que 
este Relatório não fique esquecido e possa servir de orientação para todos no planeamento do 
futuro e quando são abordadas as questões da política para este território, nomeadamente 
para o Concelho de Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, agradeceu em nome do Grupo da CDU, sobretudo aos eleitos que participaram 
ativamente nesse Grupo de Trabalho, porque foi uma tarefa para além de excelente, hercúlea 
que consumiu muitas horas a quem nele participou e que constitui um exercício da democracia 
que deve ser louvado.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente desejou aos que partem felicidades na sua vida pessoal e àqueles que continuarão 
no próximo mandato votos de um bom trabalho, disse.----------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) não pretendendo pronunciar-se sobre o passado e o trabalho 
desenvolvido que considerou muito positivo e que já foi bastante evidenciado, tanto pela 
eleita Susana Correia como pela eleita Fernanda Pereira, mas, projetando já o futuro, mesmo 
sem saber se estará aqui presente ou não, referiu que houve uma questão colocada pelo 
senhor Manuel Felício no período de intervenção do público que lhe chamou a atenção, 
nomeadamente, a questão da participação. Assim, pensa que a próxima Assembleia deverá ter 
uma preocupação acrescida no incentivo a essa participação, sendo desde logo a primeira 
questão o horário, uma vez que o público é o primeiro a participar e o início destas sessões às 
17:00 horas por ventura não será a melhor hora para o efeito. Pensa que será uma questão a 
analisar tal como outras que vão no sentido precisamente de dinamizar a participação do 
público na Assembleia, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) percebendo que o senhor Presidente da Câmara não consegue 
responder às questões da água, tendo sido colocada uma questão que também não foi 
respondida, solicitou que fosse esclarecida a razão da autarquia não conseguir estar presente 
ou fazer-se representar nas reuniões da Associação de Condomínios, que seria tão importante 
para além da construção da Estratégia Local de Habitação, saber os problemas que eles 
enfrentam, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Marisa Saturnino, vereadora do pelouro, depois de lhe ter sido passada a palavra 
pelo senhor Presidente da Câmara, esclareceu que o Município tem uma representante da 
autarquia sempre em todas as reuniões de condomínio e portanto faz-se representar, disse.---- 
 
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 a seguinte questão:------------------------------------------------------
Na última sessão da Assembleia Municipal o munícipe Jorge Almeida, residente na freguesia de 
Salvador, questionou o executivo municipal relativamente à situação referida na exposição, 
que entregou no dia 22 de junho nos respetivos serviços técnicos, em que dava conta da muito 
provável instalação de um olival superintensivo a uma distância de cerca 20 metros da sua 
habitação, constatando que os trabalhos dessa instalação continuavam a evoluir até à data da 
realização da última Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------
Na altura, o senhor vereador Luís Miranda referiu ter conhecimento da entrada da exposição 
nos serviços tendo ficado de verificar o ponto da situação, portanto, a sua questão vai 
precisamente no sentido de saber em que ponto se encontra a situação, disse.---------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD), tendo visto no Relatório que o executivo municipal está a 
responder em Tribunal por uma ação colocada pela Associação Zero, relacionada com o regime 
intensivo de agricultura, perguntou que ação é essa, do que é que se está a falar e qual o 
ponto da situação, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à pergunta da eleita Gina Mateus, pediu desculpa mas 
neste momento não sabe em que ponto se encontra o processo, contudo, irá indagar para 
informar posteriormente os grupos políticos.------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da eleita Fernanda Pereira informou que o Município tem uma 
inquirição, por parte do IGAMAOT – Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, na sequência de uma denúncia da Associação Zero à qual 
responderam e sobre a qual aguardam desenvolvimentos, disse.---------------------------------------- 
 
Não havendo mais questões passou-se ao ponto seguinte.------------------------------------------------- 
 
 

3.2. – Pedidos de reconhecimento de Interesse Público Municipal:------------ 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis apenas referir que o Interesse Público 
Municipal destas duas situações não fica atribuído com a votação da Assembleia Municipal.-----
O primeiro caso, trata-se da Fair Fruit, que na prática muda de nome para Assunto Silvestre, e 
portanto, há uma transmissão entre o mesmo sócio gerente, ou seja, é um pedido de isenção 
de IMT que fica depois dependente de validação ou não da Autoridade Tributária.------------------
O segundo caso, trata-se de uma plantação de canábis e de uma transformação acessória à 
unidade em que estão disponíveis apenas para a mesma 750m2 necessitando a entidade de 
4.000m2 e, a declaração de Interesse Público Municipal, definitiva ou não, depende do senhor 
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Secretário de Estado da Agricultura.------------------------------------------------------------------------------
Se forem aprovados, os dois pedidos de Interesse Público Municipal seguirão os seus caminhos 
para as respetivas entidades superiores que depois as validarão, ou não, disse.---------------------- 
 
Presente o pedido de reconhecimento de Interesse Público Municipal solicitado pela 
empresa Assunto Silvestre, Ldª e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou 
intervenção foi o mesmo colocado à votação e aprovado por maioria com 1 abstenção da 
bancada do Bloco de Esquerda.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o pedido de reconhecimento de Interesse Público Municipal do projeto de 
investimento do Monte da Navarra e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou 
intervenção foi o mesmo colocado à votação e aprovado por maioria com 1 voto contra da 
bancada do Bloco de Esquerda e 1 abstenção da bancada da Coligação Democrática 
Unitária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3.3. – Repartições de encargos:------------------------------------------------------------------------ 

 
Face ao prazo de execução da empreitada de “Construção do Edifício CEBAL” e aos 
procedimentos administrativos a assegurar até ao início da obra, prevê-se que só seja 
eventualmente possível realizar em 2021 cerca de um mês de obra, pelo que, perante o 
cronograma financeiro da proposta a adjudicar, propõe-se a seguinte repartição de encargos 
(valores sem IVA incluído):---------------------------------------------------------------------------------------------
2021 ………………………………………………………………………………………………………………………. 21.895,87 €  
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 842.947,23 €  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 679.403,35 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos relativa à empreitada de “Construção do Edifício CEBAL” colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a repartição de encargos orçamentais diferidos referente ao procedimento Acordo 
Quadro “Fornecimento de Refeições Escolares” para o ano letivo 2021/2022:----------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 554.660,42 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 139.631,99 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos relativa ao procedimento Acordo Quadro “Fornecimento de Refeições Escolares” 
para o ano letivo 2021/2022 colocada à votação e aprovada por unanimidade.--------------------- 
 
 

3.4. – Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do 
Concelho de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a Estratégia Local de Habitação do Concelho de Beja:-------------------------------------------
Do ponto de vista da estrutura de conteúdos, este documento contempla três Partes 
principais:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Parte A agrega os elementos de caracterização relativos à estrutura e dinâmica de 
crescimento da procura de habitação no concelho de Beja, abordando os aspetos relativos ao 
quadro demográfico global (Capítulo A.1), perfil socioeconómico da população (Capítulo A.2), 
morfologia dos agregados familiares (Capítulo A.3), modalidades de acesso à habitação (Capítulo 
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A.4) e condições de habitabilidade e conforto dos alojamentos (Capítulo A.5);-------------------------
A Parte B agrega os elementos de caracterização relativos à estrutura e dinâmica de 
crescimento da oferta de habitação no concelho de Beja, abordando os aspetos relativos ao 
perfil e evolução recente do parque edificado (Capítulo B.1), perfil e evolução recente do 
parque de alojamentos (Capítulo B.2), preços de transação e arrendamento de imóveis (Capítulo 

B.3) e parque de habitação social (B.4);---------------------------------------------------------------------------
A Parte C agrega os elementos de explicitação das opções estratégicas e programáticas da ELH 

do Concelho de Beja, procedendo à sistematização da situação de partida (Capítulo C.1), à 
identificação dos Objetivos Estratégicos (Capítulo C.2), das Medidas de Intervenção (Capítulo C.3) 
e da programação e priorização das soluções habitacionais preconizadas (Capítulo C.4), 
concluindo com a demonstração da sua articulação com os princípios do Programa 1º Direito 
(Capítulo C.5).------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os pontos de partida foram os seguintes: a constatação da interrupção do ciclo expansivo da 
construção, que se verificou não só no Concelho de Beja como em todo o país, a seguir a 
2011/2012; a manutenção clara da predominância de aquisição de casa própria, realidade que 
ainda se mantém e o reduzido desenvolvimento de modalidades alternativas de acesso a 
habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existem no Concelho de Beja casos de habitação indigna e politicamente inaceitáveis, 
insuficiente capacidade de resposta do parque de habitação social e alojamentos habitacionais 
de propriedade privada que apresentam deficientes condições de habitabilidade.------------------
Nesta sequência, foram definidos quatro Objetivos Estratégicos:-----------------------------------------
OE1: Melhorar o estado de conservação e as condições de conforto do parque habitacional;-----
OE2: Diversificar modelos de oferta e modalidades de acesso à habitação;----------------------------
OE3: Fomentar a mobilização e utilização de recursos habitacionais subaproveitados;--------------
OE4: Valorizar o habitat residencial em zonas urbanas desqualificadas e/ou desfavorecidas;------
O OE1 [Melhorar o estado de conservação e as condições de conforto do parque habitacional] visa 
fomentar a melhoria global do estado físico de conservação do parque habitacional do 
concelho, assim como das condições de conforto proporcionadas aos seus utilizadores. Para 
este efeito, será fundamental intervir de forma prioritária sobre os edifícios e alojamentos que 
se apresentem em situação mais deficitária relativamente aos parâmetros em apreço, 
atribuindo particular relevância à mitigação/resolução dos casos que afetem pessoas e famílias 
especialmente vulneráveis em termos sociais e económicos.----------------------------------------------
O OE2 [Diversificar modelos de oferta e modalidades de acesso à habitação] visa promover o 
alargamento do leque de modelos de disponibilização de habitação no concelho e, 
consequentemente, das modalidades de acesso por parte da procura, contrariando assim a 
escassez de alternativas à aquisição de casa própria e as dificuldades de acesso que esta 
modalidade impõe a parcelas muito relevantes da população (atual e potencial). Para este 
efeito, será fundamental aumentar a dimensão da oferta de habitação nos diferentes regimes 
de arrendamento atualmente existentes, conferindo especial atenção aos regimes de 
arrendamento apoiado e, de forma crescente, de arrendamento acessível.---------------------------
O OE3 [Fomentar a mobilização e utilização de recursos habitacionais subaproveitados] visa combater 
as situações de subaproveitamento que afetam parte relevante da base de recursos 
habitacionais existentes no concelho, promovendo a sua efetiva utilização e, por essa via, 
minimizando a necessidade de afetação de recursos a processos expansivos baseados na 
construção de novas infraestruturas e edificações. Para este efeito, será fundamental proceder 
à ativação (ou aumento da eficácia de implementação) de instrumentos de política que incentivem 
a mobilização dos recursos habitacionais já existentes que se encontrem em situação devoluta 
e que reúnam – ou possam vir a reunir – condições para a sua utilização efetiva.--------------------
O OE4 [Valorizar o habitat residencial em zonas urbanas desqualificadas e/ou desfavorecidas] visa 
contribuir para a melhoria das condições de vida quotidianas das populações que residem em 
zonas urbanas desqualificadas e/ou desfavorecidas através da valorização do respetivo habitat 
residencial. Para este efeito, será fundamental dotar este tipo de zonas urbanas com 
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condições novas e/ou renovadas de qualificação do respetivo ambiente urbano, 
designadamente através de intervenções integradas com incidência em domínios como o 
espaço público, as redes de infraestruturas e/ou os equipamentos coletivos.-------------------------
A presente ELH corresponde a um instrumento de política promovido pelo Município de Beja, 
conjugando o desenvolvimento de iniciativas próprias com o enquadramento/acolhimento de 
iniciativas a cargo de outros stakeholders com relevância para a prossecução dos Objetivos 
Estratégicos que lhe estão subjacentes. Estas iniciativas são aqui apresentadas soba forma de 
Medidas de Intervenção:---------------------------------------------------------------------------------------------
01: Reabilitação do Parque Municipal de Habitação Social (com uma perspetiva de intervenção em 

162 fogos);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02: Reabilitação do Parque de Habitação Social da Santa Casa da Misericórdia de Beja; (27 

fogos)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03: Ativação de Incentivos Fiscais à Reabilitação de Edificado Habitacional Privado; (incentivos 
fiscais desde o IMT ao IRS e IVA para motivar proprietários a reabilitar os seus imóveis ou mesmo para 

pequenos construtores poderem adquirir e reabilitar edifícios para arrendamento)--------------------------
04: Reabilitação e Adaptação de Habitações Próprias de Famílias Vulneráveis; (neste caso 
estavam considerados 100 fogos numa primeira versão mas havendo dificuldade ao nível do IHRU 

justificá-los, tendo em conta que para isso havia a necessidade de identificação das famílias, o número 

passou a 22)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05: Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada; 
(possibilidade da Câmara Municipal adquirir fogos no Centro Histórico e proceder à sua reabilitação com 

destino a renda apoiada – perspetiva de 30 fogos)-----------------------------------------------------------------
06: Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada; (40 fogos de habitação 

nova)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07: Construção de Fogos para Habitação da Santa Casa da Misericórdia de Beja com Renda 
Apoiada; (40 fogos)-----------------------------------------------------------------------------------------------------
08: Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível; (30 

fogos)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09: Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível; (44 fogos)----------------
10: Apoio Técnico e Institucional à Disponibilização de Oferta Privada de Habitação com Renda 
Acessível; (criação de Gabinete que sirva de apoio a particulares para desenvolver os seus projetos de 

candidatura)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11: Penalização Fiscal de Imóveis Habitacionais em Situação Devoluta; (medida que já está a ser 

aplicada embora num universo reduzido)----------------------------------------------------------------------------
12: Promoção de Intervenções Estruturantes de (Re)Qualificação do Espaço Público; (que se 
enquadra no objetivo estratégico de valorizar o habitat residencial em zonas urbanas desqualificadas 

e/ou desfavorecidas)----------------------------------------------------------------------------------------------------
O valor de investimento total é de 29.452.632,00 € e como disse no início não há ainda uma 
repartição final do que será necessário de empréstimos e do que será financiado a fundo 
perdido, mas julga que tudo aquilo que for renda apoiada tem condições para se enquadrar no 
programa 1º Direito e ser financiado a 100%. Relativamente à habitação municipal de renda 
acessível a mesma terá que ser financiada por parte da Câmara Municipal.---------------------------
Resumindo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Reabilitação do Parque Municipal de Habitação Social – 5.924.340,00 €;---------------------------
02 Reabilitação do Parque de Habitação Social da SCMB – 609.560,00 €;-------------------------------
03 Ativação de Incentivos Fiscais à Reabilitação de Edificado Habitacional Privado (não 

quantificado);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 Reabilitação e Adaptação de Habitações Próprias de Famílias Vulneráveis – 588.500,00 €;----
05 Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada – 
2.682.666,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada – 5.937.010,00 €;--------
07 Construção de Fogos de Habitação da SCMB com Renda Apoiada – 3.435.600,00 €;-------------
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08 Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível 
3.659.796,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível – 6.615.160,00 €;-------
10 Apoio Técnico e Institucional à Disponibilização de Oferta Privada de Habitação com Renda 
Acessível (não quantificado);------------------------------------------------------------------------------------------
11 Penalização Fiscal de Imóveis Habitacionais em Situação Devoluta (não quantificado);-----------
12 Promoção de Intervenções Estruturantes de (Re)Qualificação do Espaço Público (não 

quantificado);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O enquadramento da ELH nos princípios do Programa 1º Direito são os seguintes: Princípio da 
Acessibilidade Habitacional; Princípio do Planeamento Estratégico Local; Princípio da 
Integração Social; Princípio da Estabilidade; Princípio da Cooperação; Princípio da Participação; 
Princípio da Equidade; Princípio da Perequação; Princípio da Reabilitação do Edificado; 
Princípio do Incentivo ao Arrendamento; Princípio das Acessibilidades e Princípio da 
Sustentabilidade Ambiental.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que o Grupo da CDU considera que esta Estratégia foi 
tudo menos amplamente discutida, muito menos na última sessão, em que se colocou em 
cima da mesa uma série de dúvidas que acabaram por levar, inclusivamente, à realização de 
uma reunião com todos os grupos políticos que integram esta Assembleia Municipal para de 
certa forma tentar dar uma explicação aos partidos que nem sequer tinham sido ouvidos neste 
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reafirmou que lamentam a forma como este processo foi conduzido, lamentam que não tenha 
havido ao logo da elaboração deste documento uma possibilidade de participação, não só dos 
elementos eleitos nesta Assembleia, mas da população do Concelho de Beja, que poderia e 
deveria ter sido ouvida e consultada no âmbito deste processo.------------------------------------------
Assim, o Grupo da CDU irá abster-se porque também não querem que digam que são uma 
força de bloqueio desta Estratégia de Habitação, não é isso que pretendem, a CDU quer que o 
Concelho tenha uma Estratégia Local de Habitação bem documentada e fundamentada e mais 
uma vez o que lamentam foi a forma como o processo foi conduzido e que levou naturalmente 
a que este documento não possa conter certas vertentes que o teriam enriquecido 
proporcionando-lhe mais possibilidades de sucesso, disse.------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) apresentou a seguinte Declaração de Voto relativa à proposta de 
aprovação da Estratégia Local de Habitação:------------------------------------------------------------------
“A Lei de Bases da Habitação de 09/2019 é um passo importante na concretização do direito a 
uma habitação condigna para todo/as. Neste contexto, e procurando dar resposta a esta 
necessidade, tão evidente para as famílias portuguesas, foi criado o Programa 1º Direito que 
pressupõe igualmente a constituição de uma Estratégia Local de Habitação. Os direitos de 
informação e participação de entidades, associações e cidadãos no que respeita à construção 
dos instrumentos de gestão do território estão claramente expressos nos artigos 52º e 53º da 
referida lei de bases.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Estes requisitos não foram minimamente respeitados na construção da proposta colocada à 
votação pela Assembleia Municipal de Beja, deixando assim duas alternativas aos deputados e 
deputadas municipais: ou não aprovam o documento, exigindo o cumprimento dos direitos 
acima referidos e dificultando o processo de obtenção de financiamento no âmbito do 
Programa 1º Direito, ou permitem a sua aprovação, exigindo então total transparência futura 
no que respeita à informação e participação de entidades, organizações e cidadãos.---------------
Tendo todos estes aspetos em consideração a deputada do Bloco irá abster-se, apenas 
procurando desta forma evitar qualquer prejuízo para a população de Beja, embora saliente o 
profundo desacordo com os procedimentos adotados pelo executivo ao longo deste processo. 
Continuaremos ainda a lutar pela implementação dos objetivos da Lei de Bases da Habitação, 
nomeadamente participando na construção da Carta Municipal de Habitação, prevista no 
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artigo 22º desta lei e assegurando que nessa construção sejam sempre garantidos os direitos à 
informação e participação ativa de cidadãos, organizações e entidades num processo em que 
se exige total transparência.”, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
“De novo, trazemos aqui a Estratégia Local de Habitação.--------------------------------------------------
Na reunião anterior, foram levantadas várias questões, as quais certamente não terão aqui 
hoje uma resposta cabal.---------------------------------------------------------------------------------------------
No entanto, e por que é necessário que fique claro, que não se tratou de nenhum finca-pé sem 
sentido, importa referir que estamos a tratar este assunto completamente fora do timing que 
seria o melhor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Um terço dos candidatos (municípios) já apresentou as suas propostas, o que faz com que Beja 
possa ir para uma espécie de lista de espera, já que, os valores globais poderão estar 
comprometidos ou mesmo esgotadas as verbas.--------------------------------------------------------------
Gostaria de deixar claro também a enorme preocupação com o tempo de duração deste 
processo, quer em Beja, quer olhando para todo o contexto.----------------------------------------------
29 milhões para realizar obras em Beja entre 2022 e 2024, para além de ser um valor bastante 
elevado é quase impossível de levar a cabo a sua execução nesse tempo.-----------------------------
Certamente, não será a melhor sugestão, deixar este processo para outros momentos, no 
entanto e seguramente é melhor admitir desde já que o prazo pode derrapar com imensa 
facilidade e a execução terá de ser ágil, funcional e pragmática para que tudo isto possa fazer 
sentido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O PSD entende que, neste momento, devemos permitir a sua execução o mais rápido possível, 
sugerindo que a estratégia a utilizar seja premissa à sua atualização que certamente será 
necessário realizar.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, o PSD votará a favor mas tem grandes preocupações relativamente à execução destes 
valores.”, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Estratégia Local de Habitação do Concelho de Beja, aprovada por 
maioria com 16 votos a favor das bancadas do Partido Socialista e do Partido Social 
Democrata e 14 abstenções das bancadas da Coligação Democrática Unitária e do Bloco de 
Esquerda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, endereçou as seguintes 
palavras de agradecimento, antes de dar por concluída esta Assembleia Municipal e tendo em 
conta quaisquer que sejam os resultados das próximas eleições autárquicas a composição 
deste órgão sofrerá naturalmente algumas alterações:------------------------------------------------------
Em primeiro lugar, aos dois secretários que a acompanharam nesta Mesa, agradecimento pela 
sua disponibilidade para participar em todas as reuniões, pela sua amizade e pela sua lealdade 
demonstrada em todos os momentos.---------------------------------------------------------------------------
Permitam-lhe ainda um agradecimento especial à bancada do Partido Socialista de onde vem 
porque foi eleita nas listas do Partido Socialista, mas também a todos os eleitos de todas as 
outras bancadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nem sempre estiveram de acordo o que é normal e aceitável em democracia, nem sempre 
correu tudo bem, nem sempre fez tudo bem, nem fez tudo o que gostaria de ter feito mas os 
tempos que vivemos, desde março de 2020, impediram o desenvolvimento de algumas 
atividades que gostaria de ter proposto. A pandemia, não podendo ser desculpa para tudo é 
certo, foi na verdade extremamente limitadora de uma maior e mais desejável interação entre 
os membros da Assembleia Municipal e entre esta e os munícipes.--------------------------------------
Sempre conduziu os trabalhos e desempenhou a sua função como Presidente da Assembleia 
Municipal com a isenção e objetividade que lhe é exigida e que exige a si própria. Tentou ser 
conciliadora e correta no trato, respeitando sempre as regras da democracia e a pluralidade de 
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pensamento porque, apesar de adversários políticos, aqui não há inimigos. Contudo, nem 
sempre teve o mesmo retorno por parte de todas as bancadas, contudo, isso faz parte do 
combate político. Mas é possível fazer política com convicção, com elevação, com coerência e 
emoção e sem perda de dignidade.-------------------------------------------------------------------------------
Nem sempre os interesses da Região foram colocados acima de tacticismos político-
partidários, o que não pode deixar de lamentar, mas porque é uma pessoa otimista e que a 
acredita na bondade do ser humano, continua a crer que, embora por caminhos diferentes, 
continuam a ter objetivos comuns, nomeadamente, o desenvolvimento da Região e o bem-
estar de todos os que aqui vivem, ingenuidade? Talvez.-----------------------------------------------------
No próximo mandato, com as aprendizagens que leva e sem COVID, espera encontrar, pelo 
menos alguns, e fazerem da Assembleia um Órgão mais ativo, mais participativo e mais 
próximo dos munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------------
Uma palavra de agradecimento ao senhor Presidente e aos senhores vereadores. Aos senhores 
vereadores da oposição, tendo o contato sido mais reduzido, não poderia deixar contudo de 
dar uma palavra de despedida e desejar-lhes as maiores felicidades, uma vez que dois dos 
atuais vereadores não vão estar presentes na próxima Assembleia Municipal. Ao vereador 
Vítor Picado, encontrar-se-ão de novo aqui. Foi um gosto trabalhar com todos.----------------------
Por último, ao senhor Presidente Paulo Arsénio, aos vereadores Luís Miranda, Marisa 
Saturnino e Arlindo Morais, agradecer o apoio e colaboração que foram fundamentais para o 
trabalho exercido na Mesa. Aos vereadores Luís Miranda e Arlindo Morais que nos vão 
abandonar não poderia deixar de desejar os maiores sucessos nas suas vidas pessoais e 
profissionais e dizer-lhes até sempre.-----------------------------------------------------------------------------
Para todos os outros que vão aqui e aí ficar um até já, estará sempre como é, disponível para 
trabalhar, para melhorar e contribuir em tudo aquilo que pode ser melhorado, até breve, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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.------------------ 
 
 

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 maioria com 14 abstenções 

em sessão ordinária realizada em 23 de 

novembro de 2021. 

 


