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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E TRÊS D E FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS  ========================================== 

ATA N.º 01/2016 

========== Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 

realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória 

previamente enviada a todos os seus membros. --------------------------------------------------------- 

----- A sessão teve o seu início pelas dez horas, tendo a Mesa sido presidida pelo respetivo 

Presidente, Alcides José  Sousa Sarmento, e secretariada pela Primeira Secretária, Maria 

Teresa Adão Chaves e pelo Segundo Secretário, António Pedro Pereira Dias. ------------------ 

----- Dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a presença dos 

seguintes membros: José Manuel de Andrade Ferreira, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, 

António José Tojal Rebelo, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria Dulce Rodrigues de 

Andrade Cardoso, Sidónio Clemêncio da Silva, Jorge Mota dos Santos, Teresa Cecília 

Coelho Carvalho, Sidónio da Silva Meneses, Susana Duarte Morais, António Francisco 

Pinto Reis, Maria Emília Martins Gomes da Costa, António José de Macedo, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes e os senhores Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António 

José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, 

João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, João Benedito de Jesus Xavier, de Caria 

Armando Nunes Mota, de Castelo Vítor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil José Luís 
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dos Santos Rosário, de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, da Rua, António 

Manuel Pinto da Silva, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, do Vilar, 

Fernando Manuel dos Santos Vilaça, da União de Freguesias Paradinha e Nagosa, André 

Trindade de Sousa, da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, 

José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa e 

as ausências dos membros: António Humberto Paiva Matos, Cláudia Marisa Gomes 

Rodrigues, Francisco José Cardoso de  Moura, Celita Maria Pereira Leitão, o Presidente da 

Junta da Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes e o 

Presidente da Junta de Freguesia de Sever, Marcelino Ramos Ferreira. =============== 

===== De seguida, dada a existência de quórum, o Presidente da Assembleia Municipal, 

Alcides José Sousa Sarmento , declarou aberta a sessão e passou a palavra à primeira 

Secretária, Maria Teresa Adão Chaves , a fim de se pronunciar sobre as atas, a qual 

começa por colocar  para aprovação:------------------------------------------------------------------ 

A ata da Sessão Ordinária realizada em 29 de junho de dois mil e quinze . ----------------- 

----- Presente para aprovação a ata da sessão ordinária realizada em vinte e nove de junho  

de dois mil e quinze, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter 

sido distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------------------------- 

Deliberado: Aprovar por maioria, com vinte e cinco votos a favor e seis abstenções dos 

membros Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Meneses Bento, António José 

Tojal Rebelo, Fábio Ricardo Morgado Gomes, e os senhores Presidentes de Junta da 

Freguesia do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, do Vilar, Fernando 

Manuel dos Santos Vilaça, por não terem estado presentes na referida sessão. ---------------- 
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 A ata da Sessão Ordinária realizada em catorze de d ezembro de dois mil e quinze . --- 

----- Presente para aprovação a ata da sessão ordinária realizada em catorze de dezembro 

de dois mil e quinze, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter 

sido distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------------------------- 

Deliberado: Aprovar por maioria, com vinte e nove votos a favor e duas abstenções dos 

membros Carlos Alberto de Meneses Bento e António José Tojal Rebelo, por não terem 

estado presentes na referida sessão. -----------------------------------------------------------------------  

===== Tomando de novo a palavra, o Presidente da Assembleia deu conhecimento da 

correspondência recebida e mandou distribuir a todos os membros o ofício oriundo da 

Câmara Municipal de Moncorvo, no qual dá conhecimento do despacho desfavorável 

proferido pelo Secretário de Estado do Ambiente, relativamente  à Declaração de Impacte 

Ambiental do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, e, também, da posição tomada por 

essa  Câmara, em reunião realizada em 8 de janeiro, último. Dado que não houve qualquer 

intervenção, a assembleia municipal, tomou conhecimento. ------------------------------------------ 

===== Entrou-se no período Antes da Ordem do Dia , tendo o Presidente da Assembleia 

Municipal aberto uma ronda de inscrições, dando a palavra ao Membro da Assembleia  

Municipal, Fábio Ricardo Morgado Gomes  que, após cumprimentar todos os presentes, 

solicitou um esclarecimento, dizendo que, no passado dia vinte e dois de janeiro, saiu uma 

notícia num jornal regional,  dando conta que havia intenção do senhor Presidente e da 

Câmara Municipal levar Moimenta da Beira a cidade. Pediu, então, para ser esclarecido 

acerca desse assunto.  ===================================================  
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===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia  Municipal José Manuel 

de Andrade Ferreira  que se referiu à conclusão de algumas obras que estavam em curso. 

Refere-se ao caso da nova variante que já está ao serviço de todos os utentes que 

necessitam de ter acesso ao Parque Industrial,  e também,  à abertura de um pequeno 

parque desportivo no Bairro de Nossa Senhora de Fátima que embeleza a vila. São  duas 

obras que  foram concluídas mais ou menos a tempo, marcam realmente o 

desenvolvimento da vila de Moimenta da Beira e, também, vão  contribuir para a elevação 

de Moimenta da Beira a cidade. Fez, ainda, referência às secções de voto que mudaram 

para um lugar mais apropriado, de modo que o direito de voto fosse feito de uma maneira 

mais digna. Continuando no uso da palavra, deu os parabéns pela criação do Balcão Único 

de Atendimento da Câmara municipal, mas, como pessoa sensível que é, para além de 

estar  ligado também à Instituição, o que o tocou mais não foi só pela sua criação, mas pelo 

facto do acordo que foi estabelecido entre a Câmara Municipal e a Artenave, numa parceria 

conjunta de criar um protocolo com a instituição, onde quatro utentes da Artenave tiveram o 

privilégio de prestar um serviço público. ======================================= 

===== De seguida, tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, 

João Augusto Gomes Oura , que começou por referir uma notícia que leu relativa a 

fitofarmacêuticos, onde se dizia que qualquer agricultor, que apenas produza para si 

próprio, não necessita de pedir aos outros agricultores para lhe comprarem os produtos.  A 

Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, em vigor desde 26 de novembro de 2015, dita que os 

produtos só podem ser vendidos a pessoas com habilitação. Assim, pediu esclarecimentos 

a este respeito. ========================================================= 
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===== Por fim,  foi dada a palavra ao Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 

Ferreira , que, após os cumprimentos, congratulou a Mesa e a funcionária que dá apoio na 

elaboração das atas por ter sido aprovada a ata do mês de dezembro de 2015, esperando 

que esta menção pudesse  servir para manter este esforço. ------------------------------------------

----- Uma outra nota, relacionada com a entrada em funcionamento, no dia 1 de fevereiro 

de um conjunto de alterações de procedimento que contribuem para o objetivo final de 

servir melhor os cidadãos. Em primeiro lugar, começou-se a fazer horário contínuo de 

atendimento, desde as nove horas até às dezasseis horas  e trinta minutos de forma 

ininterrupta. Ao mesmo tempo, iniciou-se o funcionamento do designado balcão único de 

atendimento, onde, em regra, num único posto de atendimento, o munícipe pode ter todas 

as respostas. Dentro de algum tempo, existirão boas condições para que seja possível o 

acesso a partir de casa, pelo computador, telemóveis e tabletes Também no mesmo dia, foi 

colocado online um novo site com  caraterísticas muito distintas daquele que estava ao 

serviço e, designadamente, esta interoperabilidade pode partir de diversos sistemas 

móveis, o que não acontecia com o anterior, e tem um conjunto de informação, cada vez 

mais apetecível, porque as pessoas chegam lá com mais facilidade. Realçou, ainda, o facto 

de existir um atendimento personalizado à entrada do edifício da câmara municipal, 

melhorando a segurança  e criando quatro postos de trabalho para cidadãos com 

deficiência que fazem o atendimento. Termina a desejar que esta atitude sirva de incentivo 

a outras instituições para que possam perceber que também elas podem dar o seu 

contributo, porque existem milhares de cidadãos que têm capacidades para desenvolverem 

atividades, mas que ainda não tiveram oportunidade de o fazer. ------------------------------------ 
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----- Quanto à questão levantada pelo deputado, responde que a notícia se relaciona com 

uma informação que fez para a Câmara Municipal, fdando conta do processo que estava a 

desenvolver no sentido da elevação de Moimenta da Beira a cidade. Como é do 

conhecimento público, sempre existiu a vontade de Moimenta da Beira passar a cidade, 

embora se possa admitir que essa possibilidade não tem só adeptos. No entanto, entende 

que a promoção do desenvolvimento se fará através de vários centros apoiados em 

pequenas cidades. Oportunamente, apresentará uma proposta à Assembleia Municipal, 

mas antes terá de ser discutida na Câmara Municipal. -------------------------------------------------

----- Continuando a usar da palavra, agradeceu os comentários do deputado José Manuel 

Ferreira e respondeu ao presidente da Junta de Freguesia de Baldos, a respeito da 

formação exigida no caso da utilização de pesticidas, expressando a sua concordância com 

essa necessidade. Muito brevemente, procurar-se-á perceber junto de cada freguesia se há 

justificação para  a deslocação dos técnicos, a fim de simplificar a vida às pessoas que têm 

de ter esta formação e essa habilitação. -------------------------------------------------------------------- 

----- Encerrou-se  o Período Antes da Ordem do Dia . ------------------------------------------------

===== Deu-se início ao Ponto Um do Período da Ordem do Dia , Apreciação da 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade do Município, nos 

termos da alínea c), nº. 2, artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------- 

----- O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de inscrições para 

eventuais questões ao senhor Presidente da Câmara sobre a sua informação escrita e de 

seguida tomou da palavra, O Membro da Assembleia Alcides José Sousa Sarmento,   
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pedindo que fosse prestado algum esclarecimento sobre uma amortização extraordinária 

do empréstimo do PAEL no valor de € 727.457,66 (setecentos e vinte sete mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos). ================== 

===== De imediato, o senhor Presidente da Câmara Municipal   agradeceu a 

oportunidade de poder abordar esse tema, porque é uma das novidades da informação 

escrita. Na verdade,  o Município de Moimenta da Beira fez, em janeiro de dois mil e 

dezasseis, uma amortização prévia extraordinária do seu empréstimo do PAEL no 

montante de € 727.457,66 (setecentos e vinte sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete 

euros e sessenta e seis cêntimos), todavia o município determinou uma tentativa de, em 

três anos, até ao fim deste mandato autárquico. Nesta perspetiva, prepara-se para a 

possibilidade de pagar mais um terço até ao final do ano de 2016 e no ano de 2017, 

liquidar completamente o PAEL. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo em janeiro feito esta amortização antecipada do PAEL, o município escreveu à 

DGAL para que  proceda à reanálise das condições  do empréstimo empréstimo, com 

conhecimento à Secretaria de Estado  das Autarquias Locais, à Direção Geral do 

Orçamento, à Direção Geral do Tesouro e Finanças, à Associação Nacional de Municípios 

e à Inspeção Geral de Finanças. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- Esta amortização prévia e extraordinária de um terço do PAEL significa alguma 

descrença de uma decisão favorável em tempo útil, pois, se não houver uma decisão 

favorável, até ao fim deste ano, o município de Moimenta da Beira fará uma antecipação de 

mais um terço e, em 2017, pagará o PAEL para se libertar de uma decisão que não 

corresponda à nossa realidade. ============================================= 
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DELIBERAÇÃO : Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

respetiva informação. ==================================================== 

===== De seguida, passou-se ao Ponto Dois do Período da Ordem do Dia , PAEL – 

Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento do 4.º trimestre de 2015, nos 

termos da alínea a), do artigo 12.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. -------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara   que 

desse um esclarecimento sobre este assunto, pelo que foi referido que este relatório 

fornece uma perspetiva da evolução das contas do município e  da comparação com a 

previsão que tinha sido estimada. Neste momento, está a ser atingido um nível de 

investimento maior do que aquele que estava previsto. Este documento reporta uma 

diminuição de endividamento da ordem dos 40% entre o ano de 2011 e 2015, inclusivé, o 

que é muito  significativo. Este documento encerra, também, uma divergência com a nossa 

previsão. Apesar da diminuição da dívida global ser muito significativa, a previsão apontava 

para números mais elevados, devido à indicação de um aumento médio anual de um por 

cento dos FEFs, mas as condições alteraram-se, além de que o IVA da eletricidade passou 

para 23%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, o senhor  Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e,  não se verificando qualquer inscrição, foi feita a deliberação.----------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal considerou apreciado o respetivo relatório. ================== 
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===== Passou-se, então, ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia , Estatuto do Direito 

de Oposição – Relatório de Avaliação, ano de 2015 – artigo 10.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A propósito deste assunto, para dar um pequeno esclarecimento, o Presidente da 

Assembleia Municipal  deu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal  que começou 

por referir que este relatório corresponde a uma previsão legal, segundo a qual,  todos os 

anos,  pudesse ser elaborado um relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto 

do Direito de Oposição. O mais importante é que, no município de Moimenta da Beira, não 

haja nenhuma dúvida sobre o cumprimento dos direitos da oposição e, também, não haja 

nenhuma dúvida que o Executivo o que quer é que todos, neste estatuto, possam usufruir 

completamente,  quer da prática quotidiana da Câmara, quer da representação do relatório. 

Achamos que há um clima propício para todos os membros de oposição exercerem bem as 

suas funções.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Martin s 

Gomes da Costa,  que, após os cumprimentos, começou por referir que: Manifestou o 

Senhor Presidente nos documentos que nos foram entregues juntamente com o relatório, e passo a 

citar: “disponibilidade para vir acolher e integrar no Relatório, qualquer medida tendente a melhorar 

o cumprimento dos direitos, poderes e prorrogativas dos titulares dos órgãos autárquicos”. ------------

----- Quero manifestar publicamente a minha satisfação com essa abertura democrática à melhoria 

do relacionamento institucional e do cumprimento dos direitos da oposição e corresponder ao 

desafio do senhor Presidente, apelando para que seja concretizado o disposto no n.º 3 do artigo 5.º, 
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da Lei 24/98,  de 26 de maio, quando se refere à oposição nos órgãos deliberativos, e determina 

que, esses titulares, e cito: “ têm o direito de ser ouvidos  sobre as propostas dos respetivos 

orçamentos e planos de atividades”. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Até agora e no caso da CDU, foram-nos enviados com antecedência os documentos do 

orçamento e plano plurianual de investimentos para o exercício de 2016, mas não foi dada a 

oportunidade de contribuirmos de viva voz com as nossas propostas para eles, como a Lei estipula. 

----- Fica a minha proposta, na certeza de que a audição prévia da CDU sobre aqueles dois 

documentos, para além do cumprimento formal da lei, será uma oportunidade para contribuirmos 

com a nossa visão concreta para o desenvolvimento do concelho, enriquecendo os conteúdos das 

estratégias territoriais da responsabilidade do executivo. ================================ 

----- De imediato foi concedida a palavra ao Membro da Assembleia Municipal, José 

Manuel de Andrade Ferreira, que sugeriu que a câmara cedesse um autocarro para levar 

os convidados à BTL, a realizar no  dia 5 de março, em Lisboa. Acho que todos nós 

gostaríamos de ir visitar uma feira que é um evento que  realmente engrandece Moimenta 

da Beira e a região. ======================================================                                                                                                                                                                                                                                                   

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao 

Presidente da Câmara Municipal  que prometeu fazer, sobre a deslocação à BTL no 

próximo dia 5 de março, em Lisboa, um convite a toda a assembleia e, dado que, 

normalmente,  vai um autocarro com algumas  pessoas e os nossos produtos, não haverá 

qualquer problema em seguir a sugestão do deputado José Ferreira, até porque lhe agrada 

verificar o interesse dos membros da Assembleia. ------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO : Após esclarecimentos e discussão, a Assembleia Municipal considerou 

apreciado o respetivo relatório. ============================================= 

===== Continuando, entrou-se no  Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia  

Património Cultural e Paisagístico de Moimenta da Beira – Proposta do Deputado António 

Reis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e deu a palavra  ao Membro da Assembleia António Francisco Pinto  Reis  

que começou por referir que o convite para a deslocação à BTL fosse acompanhado de um 

programa, pelo menos, em termos de horário. ------------------------------------------------------------ 

----- Sobre a proposta apresentada, referiu que Moimenta continua, efetivamente, a mostrar 

qualidade na natalidade e, infelizmente,  na quantidade as coisas estão mal. Neste 

momento, é importante defendermos o património cultural e paisagístico de Moimenta da 

Beira, fazendo a sua caraterização e promovendo-o. Se conseguirmos associar as 

diferentes atividades que têm sido feitas, desde a Expodemo, desde a produção dos 

produtos agrícolas e outros, bem como das pessoas de Moimenta da Beira, estamos a 

contribuir para isso. ====================================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o  Membro da Assembleia Municipal Maria Emília 

Martins Gomes da Costa  que afirmou acreditar que nenhum de nós estará contra os objetivos 

genéricos desta recomendação,  para o “estudo e concretização de estruturas locais para a 

identificação, caraterização e preservação do Património Paisagístico Local”. ------------------------------

-- Contudo, confesso que acho demasiado dispersa e imprecisa. Também nos considerandos que 

antecedem a recomendação final, parece-me existir uma grande mistura de conceitos, entre 
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ecologia, cultura, atividade económica, património cultural e arqueológico, sem que se perceba com 

clareza a ligação entre estes e a preservação do património paisagístico local. ----------------------------

----- Entendo eu que, sendo uma recomendação ao Executivo Municipal, deveria conter as medidas 

concretas que se pretende ver implementadas. Por exemplo, se fosse o caso, do Centro de 

Interpretação da Barragem do Vilar ou da Serra de Leomil. Não, fica apenas pelo “estudo e 

concretização de estruturas locais para a identificação, caraterização e preservação do Património 

Paisagístico Local”. É pouco, dando para tudo e para nada. -----------------------------------------------------

----- Também quando fala do “ordenamento das nossas paisagens culturais”, esperava que 

pudesse avançar com propostas arrojadas como o “Roteiro da Arte Contemporânea nas Torres 

Eólicas da Serra dos Milhafres” ou da perspetiva de uma” Visão Lunar das Serras Esventradas 

pelas Pedreiras de Granito”. Coisas vanguardistas e singulares para atrair turistas. ----------------------

----- Sendo o senhor António Reis um homem de visão empresarial, também esperava que esta 

recomendação tivesse uma ligação intrínseca entre a preservação, valorização e divulgação do 

nosso património paisagístico e um Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico, tema, aliás, de 

que inclusivé já conversamos. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No meu entendimento estas coisas têm de ser dinâmicas e integradas, ou então de pouco nos 

servirão. Ao menos que queiramos criar uma reserva paisagística para uma espécie em vias de 

extinção, as gentes da Nave, que tão eloquentemente Aquilino nos descreveu nos seus livros. -------

----- Votarei a favor, pelo espírito que preside à recomendação, não tanto pela sua objetividade e 

concretização de objetivos. ==================================================  

===== Interveio como Membro da Assembleia Municipal, Alcides José Sousa 

Sarmento,  dizendo que concorda com algumas considerações da deputada que usou da 

palavra em relação à necessidade de alguma consistência, embora nem tudo tenha de ter 
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rentabilidade medida em euros, mas pode medir-se com outros valores e noutras 

dimensões. Em sua opinião, o município tem feito alguns passos nesse sentido,  pelo que 

votará a favor de que o Município se preocupe em ter um plano integrado, pois Moimenta 

da Beira, não tendo do ponto de vista monumental, o mesmo que têm alguns  concelhos 

vizinhos, tem a vantagem de ter um património mais recente que  não deixa de ser 

interessante. O património não é só o que é antigo, já não falando do património imaterial 

como podem ser as canções, como uma outra panóplia que constitui a riqueza daquilo que 

a humanidade foi construindo ao longo dos tempos. =============================-

----- Foi concedida a palavra  ao Membro da Assembleia Municipal Jorge Mota dos 

Santos  que cumprimentou os presentes, elogiou a iniciativa da apresentação da proposta, 

mas entende que se devia falar  nos eucaliptos. Por exemplo, hoje, a paisagem do sul do 

concelho é feita de eucaliptos. Toda a gente os critica, mas nós estamos acabar com a 

fauna e a flora. Por este andar  o nosso concelho está plantado de eucaliptos.  É uma 

plantação completamente desenfreada, olhando-se ao lucro,  mas não se olha ao 

ambiente. Tem de se fazer alguma coisa para que o concelho de Moimenta da Beira tenha  

uma paisagem correta e visível com  menos eucaliptos. =========================== 

===== Finalmente,  usou da palavra o senhor Membro da Assembleia  Municipal  

António Francisco Pinto Reis  que agradeceu as palavras proferidas e referiu que, em 

relação aos outros concelhos vizinhos, estamos numa posição deficitária, mas não no 

panorama paisagístico, porque, felizmente,  temos zonas lindíssimas. ================ 

===== Seguidamente, o Presidente da Assembleia Municipal   colocou o assunto à 

votação, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. --- 
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DELIBERAÇÃO : Após discussão, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos 

presentes, aprovar a referida proposta. ======================================= 

===== Finalmente, entrou-se no  Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia,  Criação do 

Conselho Estratégico Empresarial -  Proposta do Deputado António Reis. ----------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições  e 

começou por dar a palavra ao Membro da Assembleia  Municipal António Francisco 

Pinto Reis   começou por referir que o que se pretende é unicamente fazer com que haja 

uma participação maior num conselho que seja consultivo, de modo a haver um 

compromisso da sociedade civil e empresarial envolvida nesta linha de pensamento. Na 

prática, o que se pretende, se for  aprovada a proposta, é  transmitir essa ideia ao 

executivo e que este promova o melhor desenvolvimento económico em conjunto com os 

empresários  dos diferentes núcleos setoriais da economia do concelho. ------------------------- 

===== De seguida a Membro da Assembleia Municipal Maria Emília Martins  Gomes da  

Costa  quis manifestar antecipadamente ao senhor António Reis, o meu agradecimento por ter 

formulado esta proposta para discussão na Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, dando 

com esse gesto, independentemente do conteúdo e validade da proposta, um sinal da necessidade 

absoluta que todos temos que discutir coletivamente o futuro do concelho.---------------------------------- 

 ----- Quero por isso que entenda nas palavras que vou proferir a seguir, não uma critica gratuita, 

mas um contributo sincero para enriquecer o documento que nos propôs discutíssemos aqui hoje, 

neste que é o órgão mais representativo dos interesses do Concelho e das suas gentes. ------------- 
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----- Quero confessar que achei o documento um pouco confuso e até contraditório na sua 

exposição inicial e depois nos objetivos principais propostos, pesem as boas intenções de que está 

revestido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A começar pelo nome do  proposto Conselho: Conselho Estratégico Empresarial. ------------ 

Terá de convir que, apesar das avassaladoras campanhas ideológicas de imposição do 

“empreendedorismo”, nem só de empresários se faz o desenvolvimento, muito menos a promoção 

de um concelho rural como o nosso. Além do mais, na sua exposição, não define o tipo de 

empresários que quer ver no conselho estratégico. Genericamente fala da necessidade de 

levantamento dos obstáculos ao desenvolvimento do “comércio, industria ou serviços”. -----------------

------ Pergunto, onde têm lugar neste “conselho empresarial”, as centenas de pequenos 

agricultores, produtores de maçã e de vinho, que praticam uma agricultura de tipo familiar, mas são 

o esteio principal da produção agrícola da atividade económica do concelho? Onde entra a 

Cooperativa Agrícola do Távora, que por ser cooperativa não se enquadra no conceito de 

“empresário” sugerido na proposta?-------------------------------------------------------------------------------------

----- Sobre as contradições de que acima falei, veja-se o que se diz no ponto 1 do documento: 

“propõe-se o Conselho Estratégico Empresarial analisar a situação económica e social do 

Concelho”. Não me parece crucial nem que esteja nas “atribuições” dos empresários, analisar a 

situação social do concelho. Para isso existe o CLAS e outros órgãos específicos. -----------------------

----- No ponto 2 diz-se que “caberá à autarquia disponibilizar condições” para a existência deste 

organismo e na parte final do documento propõe-se “juntar à mesma mesa empresários, técnicos 

da autarquia e da CCDRN”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Que me desculpe, senhor Reis, mas sinceramente, se são tão comezinhos os objetivos do 

Conselho Estratégico, ainda para mais acometendo à Câmara e aos seus técnicos o trabalho, eu, 

pessoalmente, não lhe vislumbro grande utilidade. Basta que a Câmara crie um Gabinete  de Apoio 
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às Atividades Económicas , que disponibilize informação sobre as possibilidades de candidatura 

ao Portugal 2020, ao PDR (Programa de Desenvolvimento Rural)e a outros instrumentos de acesso 

a fundos comunitários ou nacionais, divulgando, promovendo reuniões de esclarecimento e 

apoiando na elaboração das candidaturas, para estar cumprido o desígnio da proposta que hoje 

aqui discutimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como diz e bem, as medidas têm de ser integradas, pensadas a uma escala regional e 

nacional, potenciando o desenvolvimento sustentado e sustentável, com base na valorização dos 

produtos endógenos de qualidade e de especialidade. É por aí, que em minha opinião devemos ir. 

Ouvindo todos, empresários de vários ramos, agentes culturais e desportivos, agricultores, 

dinamizadores sociais, todas as chamadas forças vivas. E para isso a proposta deste Conselho 

Estratégico Empresarial é limitada. Para esta discussão diversificada, abrangente, empírica e 

técnica, tem de se realizar um Congresso, que eu proponho envolva os concelhos vizinhos, a 

braços com os mesmos problemas de desertificação, atraso económico e social de que padecemos 

e se possa chamar, sem grande originalidade, reconheço, a esse evento, Congresso das Terras 

do Demo . ============================================================== 

===== Também usou da palavra como Membro da Assembleia Municipal, Alcides José 

Sousa Sarmento  que entendeu que a proposta extrapola um pouco as competências 

deste órgão, por isso não vai votá-la favoravelmente. ===================== 

===== Após a solicitação do Membro da Assembleia Municipal Susana Duarte Morais para 

que o senhor Presidente da Câmara Municipal  fizesse uma intervenção sobre o assunto, 

o mesmo começou por referir que a operacionalização deste conselho estratégico pode 

não ser simples e não está clarificada. A Câmara Municipal ouve os parceiros para este 

efeito que, relativamente a cada decisão, lhe parecem mais adequados. ------------------------- 
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===== De imediato tomou  a palavra o Membro da Assembleia  Municipal António 

Francisco Pinto Reis  que reforçou a intenção da proposta para  aproximar os empresários 

da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===== Usando da palavra, como Membro da Assembleia Municipal, Alcides José 

Sousa Sarmento  que reforçou a ideia de que não concorda com a imposição à Câmara da 

constituição do conselho mencionado na proposta.   ======================= 

===== De seguida, o Membro da Assembleia Municipal António Francisco Pi nto Reis 

esclareceu que a sua proposta não pretende impor nada. =========== 

===== Usou, então, da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, tendo referido 

que, na Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, são dez concelhos e apenas dois 

melhores do que nós; na CIMDouro, são dezanove municípios e só quatro melhores do que 

nós. Assim, cabe-lhe felicitar os empresários e as empresas de Moimenta da Beira por 

aquilo que têm feito. ===================================================== 

===== Usando da palavra, o Membro da Assembleia Municipal, Fábio Ricardo Gomes ,  

começou por dizer que o que está em questão  é se  proposta que foi apresentada é 

exequível ou não para a criação desse Conselho. No entanto, parecer-lhe-ia bem a criação 

de um grupo de trabalho dentro da Assembleia para se chegar a algumas conclusões. ===             

===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Susana Duarte 

Morais que, após cumprimentar os presentes, afirmou que, se não é legal a imposição de 

um conselho ao executivo camarário, está em discussão o indiscutível.  ============== 

===== Pediu a palavra o Membro da Assembleia Municipal António José Tojal R ebelo  

que cumprimentou os presentes e referiu que não entende a proposta como uma 
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imposição, mas sim como uma forma de colaborar com o Município.  Todavia, percebeu da 

intervenção do Presidente da Câmara que ele não vê necessidade dessa ajuda, por isso 

pensa que não se deve impor. ============================================== 

===== A fim de serem dadas as respostas à questões, atrás formuladas, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal   retomou a palavra e começou por dirigir-se ao senhor 

deputado António Tojal, dizendo que apenas gostaria que ficasse bem especificado o que 

se pretende. Já há muitos meses que tem vindo a insistir, em vão, com os empresários de 

Moimenta da Beira para que formalizem,  não um conselho estratégico, mas uma 

associação empresarial de Moimenta ou da região. ----------------------------------------------------- 

===== De imediato tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal, Jorge Mota 

dos Santos que declarou ir abster-se em virtude do que depreendeu das intervenções 

anteriores. ============================================================= 

===== Assumindo a palavra, o Membro da Assembleia Municipal José Manuel Andrade 

Ferreira entende que a grande dificuldade começará logo na constituição deste conselho.  

===== Novamente tomou a palavra, como Membro da Assembleia Municipal, Alcides 

José Sousa Sarmento  para esclarecer que se trata de uma questão de legitimidade e não 

de legalidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

===== Finalmente, retomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal António 

Francisco Pinto Reis para reforçar a intenção positiva da sua proposta. ==============  

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal   colocou o assunto à 

votação, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. --- 
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DELIBERAÇÃO : Após discussão, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

referida proposta, com cinco votos a favor dos membros da assembleia, José Manuel 

Andrade Ferreira, António José Tojal Rebelo, António Francisco Pinto Reis e os senhores 

Presidentes de Junta da Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, e da 

União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João Jesus de Sousa, com vinte 

abstenções dos membros da assembleia, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe 

Santos Rodrigues, António Pedro Pereira Dias, Sidónio Clemêncio da Silva, António José 

de Macedo, Jorge Mota dos Santos, Susana Duarte Morais, Sidónio da Silva Meneses, 

Fábio Ricardo Morgado Gomes e  Presidentes de Junta das Freguesias de Arcozelos, 

António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, 

João Benedito de Deus Xavier, de Caria, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vítor Manuel 

Gomes de Carvalho, de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, da Rua, António 

Manuel Pinto da Silva, do Sarzedo Helena Maria Correia dos Santos Seixas, do Vilar, 

Fernando Manuel dos Santos Vilaça e das Uniões de Freguesias de Paradinha e Nagosa, 

André Trindade de Sousa e de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e 

com três votos contra dos membros da assembleia, Alcides José de Sousa Sarmento, 

Carlos Alberto de Meneses Bento e Maria Emília Martins Gomes da Costa. ============ 

===== Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos 

presentes, as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, 

nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 58.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ----

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às treze horas e quarenta e 
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cinco minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. = 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 

 

O 1º. SECRETÁRIO 

 

O 2º. SECRETÁRIO  

 

 

 

 

 


