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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO ============================================ 

ATA N.º 04/2018 

======= Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dada a existência de quórum, a sessão teve o seu início pelas dez horas, tendo a 

Mesa sido presidida pelo respetivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e 

secretariada pela Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo 

Secretário Carlos Alberto de Meneses Bento. ------------------------------------------------------------ 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia deu as boas-vindas à Secretária da 

Junta de Freguesia de Cabaços, Ângela Isabel Santos, em representação do respetivo 

Presidente da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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, Fábio Ricardo Morgado Gomes, 

Fernando Manuel Trinta Lopes, António José de Macedo, Sidónio da Silva Meneses, 

Sidónio Clemêncio da Silva, Celita Maria Pereira Leitão, José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves, Jorge Mota dos Santos, Susana Duarte Morais, Pedro Cláudio 

Pereira Martins, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, 

Délio Nelson Rodrigues Mariana e os senhores Presidentes de Junta das Freguesias de  

Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de 
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Cabaços, em substituição do Presidente da Junta, Ângela Isabel Santos,  de Caria,  em 

substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Leomil, José Luís dos 

Santos Rosário, de Passô, Jorge António Moreira Simão, de Moimenta da Beira, Francisco 

José de Lima Rebelo Gomes, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Vilar, Fernando 

Manuel dos Santos Vilaça, de Castelo,  Vítor Manuel Gomes de Carvalho,   de Sever, 

Marcelino Ramos Ferreira, 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.----------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia justificou as ausências dos seguintes membros:, 

Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Maria Helena Coutinho dos Santos, António Manuel 

Pinto da Silva, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso e o senhor Presidente da Junta 

da Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos,  ======================== 

===== Prosseguindo, deu a palavra à Primeira Secretária Maria Teresa Adão Chaves 

para se pronunciar sobre a situação da ata, a qual referiu que a ata de junho está  em 

condições de ser  aprovada.  =============================================== 

----- Seguidamente e dando cumprimento ao estipulado no artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro, o  Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a Ata da Sessão 

Ordinária realizada em 29 de junho de dois mil e dezoito, cuja leitura foi dispensada, 

por unanimidade, em virtude de o texto ter sido distribuído previamente a todos os 

Membros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovar por maioria, com três abstenções dos membros da assembleia, José 
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Manuel de Andrade Ferreira, Celita Maria Pereira Leitão e José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De imediato, o  Presidente da Assembleia perguntou se alguém queria pronunciar-se 

sobre a correspondência recebida e, dado que não houve inscrições, prosseguiu com os 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===== Assim sendo, entrou-se no período Antes da Ordem do Dia e o Presidente da 

Assembleia abriu uma ronda de inscrições, tendo sido dada a palavra ao Membro da 

Assembleia Carlos Alberto de Meneses Bento que, após ter cumprimentado todos os 

presentes, referiu a celebração do Dia Mundial do Turismo e  que as suas considerações 

vão na seguinte linha: “O turismo assume-se, hoje, como fenómeno amplamente global, 

baseado num conjunto, cada vez maior e mais diversificado de recursos naturais, histórico-

culturais e sócio-económicos, apresentando novas orientações de desenvolvimento, 

possuindo uma crescente importância nas economias nacionais e regionais, no reforço das 

identidades locais e na proteção do ambiente e conservação da natureza, para a maioria 

dos países e novas áreas de destino turístico em todos os continentes. ---------------------------

----- O ato de viajar tornou-se algo cada vez mais acessível, a um crescente número de 

pessoas de todos os grupos sociais, com diferentes motivações individuais, que procuram 

destinos desconhecidos, mais ou menos distantes, para viver ativamente excitantes 

experiências turísticas, recreativas, culturalmente enriquecidas, em ambientes únicos, com 

paisagens de notável beleza natural, ou em territórios, onde a ocupação e a presença do 

homem são uma marca cultural dominante. ---------------------------------------------------------------

----- Neste contexto, colocam-se inúmeros desafios, no sentido de tornar as atividades 
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turísticas compatíveis com os princípios e objetivos de desenvolvimento sustentável, 

nomeadamente no que diz respeito à sustentabilidade do ambiente, ao desenvolvimento 

local, à qualidade de vida do homem, com a preocupação sócio cultural e económica. ------ 

----- Esta intervenção vai no sentido de alertar para a necessidade de realizarmos debates 

sobre conceitos de desenvolvimento sustentável, e de turismo sustentável, suas diferentes 

interpretações, o seu quadro teórico e político-institucional à escala regional, suas 

contradições e utopias e a sua evolução e operacionalização no contexto dos segmentos 

emergentes da vanguarda do mercado turístico. O turismo rural, o turismo cultural, o 

turismo natureza, ou o turismo de aventura, são exemplos de segmentos turísticos 

recentes, que incluem um conjunto de atividades baseadas em recursos turísticos do 

património natural e histórico-cultural das regiões, nomeadamente de Moimenta da Beira e 

que mais se relacionam com a prática do turismo sustentável. ---------------------------------------

----- É nossa obrigação, é dever deste executivo, envidarmos esforços, de forma a que o 

turismo em Moimenta da Beira seja uma realidade, criando desta forma mais riqueza, mais 

qualidade de vida em todos os moimentenses. -----------------------------------------------------------

----- Portugal está na moda, aproveitemos esta onda, para reforçarmos o grande potencial 

que Moimenta da Beira tem, de forma que tiremos o maior partido desta nova realidade, 

que, pelos vistos, veio para ficar. --------------------------------------------------------------------------- 

Quero também deixar uma nota de felicitação a este executivo, pela forma sábia e 

organizada com que levou a cabo a Expodemo 2018. --------------------------------------------------

----- Uma palavra de apreço a todos os colaboradores do município, especialmente àqueles 

que estiveram diretamente ligados à realização deste certame, pois, sem o esforço e 
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dedicação dos mesmos, nada disto teria sido possível. ------------------------------------------------

------ É notório que, de ano para ano, a Expodemo surpreende pela positiva, maior, mais 

organizada e mais bonita. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Parabéns, isto não é só uma marca deste executivo e do nosso concelho, isto também 

é, e muito, turismo. Muitos parabéns”. ======================================== 

===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves que, após os cumprimentos, referiu que a sua intervenção se 

prende com sete questões que vão no sentido de saber em que ponto da situação estão os 

seguintes assuntos: 1) Regadios; -----------------------------------------------------------------------------

----- 2) No âmbito dos Arranjos Urbanísticos da Praça Humberto Delgado, a questão da 

possibilidade de se prever, no futuro, um arranjo da Central de Camionagem. É um ponto 

de chegada à nossa Vila, quer queiramos, quer não tem um grande impacto nos visitantes 

que chegam aqui, por autocarro. De imediato dignificar aquele espaço, nomeadamente, 

com algumas pinturas, tirar grafites, colocar portões nas zonas mais obscuras que servem 

de mictórios; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3) Em termos de Urbanismo, a questão do Bairro dos Sinos, uma rua que ficou 

melhorada com a largura, junto à Cooperativa Agrícola do Távora, mas continua sem 

pavimentação, é um aspeto que a Câmara deve ter em conta, não só, em termos 

urbanísticos, mas, também, a situação daqueles moradores, nomeadamente, naquela 

entrada e, depois, na rua da variante que vai dar à zona industrial que não está 

pavimentada; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 4) A necessidade de publicitar o projeto de Remodelação do Largo Humberto Delgado, 
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porque as pessoas com quem contacta desconhecem, fazem perguntas, levanta questões 

e é de opinião que a Câmara Municipal deveria promover a publicitação do projeto de 

forma gráfica. Já o fez em texto, no Boletim Municipal, no jornal Terras do Demo, mas 

efetivamente o desenho nunca apareceu e isso levanta algumas dúvidas que deveriam ser 

dissipadas com essa publicitação; ----------------------------------------------------------------------------

----- 5) Será possível fazer o ponto da situação das limpezas florestais do município, apesar 

do período de precaução ter avançado para outubro, face às condições climatéricas. --------

---- 6) Na questão do turismo, lembrou a questão da feira anual do S. Francisco e aqueles 

edifícios que pertencem à Quinta do Ribeiro, é uma Fundação de direito privado, mas, de 

qualquer forma, são edifícios que, realmente, estão num estado lastimoso, de ruina, 

apenas se salvou a torre sineira da igreja, mas ainda lá existe a casa chamada “casa de 

frades, ou casa de terceiros” e importava, de alguma forma, que o município tomasse a 

dianteira e liderasse algum projeto, ou plano, que possa vir a recuperar o espaço e, por 

outro lado, também, neste âmbito do turismo, alavancar a feira do S. Francisco, promover 

ali uns eventos de agro-turismo, promovendo, de igual modo, a maçã e outros produtos. 

Parece-lhe uma situação que deveria ser equacionada e vista seriamente; ----------------------

----- 7) Quanto à Expodemo, deixou os parabéns ao Município, ao senhor Presidente da 

Câmara e a todos os funcionários envolvidos e para toda a gente que participou. 

Realmente é um certame que começa a ter uma projeção assinalável, a única situação que 

lamenta é terem aguardado tanto tempo pelo ministro e não veio ninguém. Pensa que se 

trata de uma desfeita grande ao município, ao interior do País e uma grande 

desconsideração que deveria ser levada em conta, uma vez que é uma situação repetida e 
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que não é, pelo menos, de aceitar por nós. ============================ 

===== De seguida, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel de 

Andrade Ferreira que, após os cumprimentos, começou por felicitar a Câmara Municipal e 

todos os trabalhadores pelo empenho e pela dedicação que tiveram em mais um certame 

da Expodemo: uma aposta na produção e na divulgação dos nossos produtos de 

qualidade, como a maçã, os vinhos, os espumantes e outros, sendo, em sua opinião, uma 

afirmação do concelho de Moimenta da Beira, no entanto, continua a entender que a feira 

devia ter mais um dia, para ficar mais grandiosa do que já é, dando mais oportunidade aos 

expositores de mostrarem e venderem os seus produtos. ---------------------------------------------

------ Relativamente aos dois bancos que faltam em frente ao tribunal e que, com a 

Expodemo, foram retirados, já há dois anos, nunca foram repostos, todavia, como estavam 

debaixo das árvores, fazem falta para as pessoas se sentarem e terem alguns momentos 

mais aprazíveis na passagem do dia. Também referiu que não foram recolocados dois 

corrimões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Finalmente, divulgou um evento que a Instituição Artenave vai ter no próximo sábado, 

uma caminhada solidária, cuja receita reverte para a aquisição de uma cadeira de rodas 

para que os utentes da Artenave com maiores dificuldades de mobilidade possam usufruir 

das mesmas atividades da piscina como os outros utentes. ======================== 

===== Por fim, tomou a palavra o Membro da Assembleia António José de Macedo que, 

após cumprimentar todos os presentes, começou por referir que não queria referir-se a 

pequenos reparos do concelho de Moimenta da Beira, porque pensa que deve ser tratado 

noutro local. No entanto, dada a demora na reposição do bom funcionamento de alguns 
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semáforos dentro das vilas de Moimenta da Beira e de Leomil, alerta para a necessidade 

de serem reparados, embora não saiba de quem é a competência. -------------------------------- 

----- A sua intervenção é sobre a Expodemo e expôs o seu ponto de vista, por escrito, do 

seguinte teor: “A EXPODEMO 2018 - Decorreu, recentemente, mais uma edição da 

EXPODEMO, tendo-se completado a sua 7ª edição. ---------------------------------------------------- 

----- E portanto, finda mais esta edição, achamos que a Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal devem avaliar o evento, à luz daquilo que foram os objetivos traçados e a visão 

estratégica do próprio evento em si, que presumo sejam mensuráveis e passíveis de 

delinear caminhos que possam, a cada edição, ser transformados em resultados cada vez 

mais positivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, procurámos refletir sobre a edição da EXPODEMO 2018, reflexão essa que 

quero aqui partilhar, no sentido de analisar e avaliar, mas também contribuir para as 

edições futuras: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Em primeiro lugar, deixar também uma palavra de apreço e felicitação a todos os 

empresários, funcionários e colaboradores que, com o executivo camarário, contribuíram 

para tornar a 7ª edição da EXPODEMO uma realidade, permitindo que, durante 3 dias, a 

vila de Moimenta da Beira se enchesse de vida, dinamismo, movimento, alegria e muita 

animação nas ruas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Depois, um reparo em relação à avaliação dos objetivos traçados, que devem ser 

mensuráveis, e ao planeamento efetuado, ou seja, temos de perceber com clareza o que 

pretende a Câmara Municipal da EXPODEMO, quais os objetivos e que planeamento faz, 

para a tornar uma realidade. Perceber se pretende que sejam 3 dias de festa, com 
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animação, concertos musicais, animação de rua e degustação gastronómica, ou se 

pretende que seja algo mais, com cada vez maior promoção dos produtos endógenos, 

promoção das empresas locais e do território e promoção do espumante e da maçã, 

pois esta edição deixou-nos um pouco confusos a esse respeito; 

----- c) Por outro lado, para além dos objetivos traçados e do planeamento feito, é preciso 

também conhecer os números que uma realização desta natureza implica. Para avaliar e 

mensurar qualquer realização, é necessário traçar objetivos mensuráveis e efetuar um bom 

planeamento. Para poderemos avaliar a qualidade e o interesse de um qualquer evento é 

necessário poder medir essa qualidade e quantificar o grau de alcance do mesmo e só 

assim podemos saber que caminhos seguir e que medidas aplicar para o futuro; mas, para 

tudo isso e em respeito a este órgão, e sobretudo aos munícipes, temos de estar na posse 

de toda a informação. É preciso, pois, olhar para a EXPODEMO como um projeto, um 

desafio, com objetivos, planeamento e visão estratégica, mas que comporta também um 

bolo financeiro que a cada ano é preciso medir, sem quaisquer receios; ------------------------ 

----- d) Assim, é de toda a necessidade e interesse público, porque é disso que se trata, 

conhecermos com clareza os objetivos da EXPODEMO traçados pela Câmara Municipal, 

por um lado e, por outro, conhecermos em pormenor os custos da EXPODEMO 2018, pois, 

só assim é possível avaliar e medir o seu verdadeiro impacto e saber que caminhos trilhar 

para o futuro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Entendemos que a EXPODEMO tem o seu mérito e o seu valor, tem muitos aspetos 

positivos, mas tem vindo a perder a sua essência principal e originária, ou seja, a promoção 

do território, dos produtos endógenos, da maçã, do espumante e das nossas empresas, 
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mantendo um mesmo registo a cada edição, sem conseguir dar um salto qualitativo e 

quantitativo, do ponto de vista daqueles que consideramos ser os grandes desafios. A 

EXPODEMO 2018 foi essencialmente espetáculos, concertos e animação de rua, faltando-

lhe uma outra componente, dando o salto necessário, elevando a fasquia, criando 

visibilidade e atratividade ao município e à região. E é, precisamente, perante esta 

realidade, que é preciso refletir, avaliar e ajustar; --------------------------------------------------------

----- f) Finalmente, a localização, e a insistência na localização, não nos parece que seja a 

melhor opção, pelo contrário, a dispersão tem efeitos negativos a vários níveis, 

nomeadamente, talvez o mais importante, no planeamento. Poderíamos, à semelhança de 

outros municípios bem perto de nós, aproveitar para requalificar o espaço da feira, torná-lo 

um espaço mais atraente para os feirantes, mas também criar um espaço de excelência 

para eventos como a EXPODEMO e outros”. =================================== 

===== Então, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara, José Eduardo 

Ferreira, para responder às questões que lhe foram formuladas. Após cumprimentar todos 

os presentes, começou por agradecer a todos a presença e desejou uma sessão frutuosa 

para a qual todos procurarão contribuir. -------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, começou por responder às questões e relativamente ao deputado Carlos 

Bento, referiu que concorda com ele no que se refere ao turismo, à sua importância 

crescente, à forma como temos que lhe dedicar meios para proporcionar o seu crescimento 

em Moimenta da Beira e na região de forma integrada. --------------------------------------------- 

----- Sobre as questões colocadas pelo deputado Correia Alves, respondeu pela ordem que 

ele as colocou. A primeira questão é sobre os projetos das Barragens. Como é do 
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conhecimento público, o município de Moimenta da Beira está com um processo de 

elaboração do designado aproveitamento hidroagrícola de Moimenta da Beira que se 

subdivide em duas barragens, assim vulgarmente designadas, uma no lugar da Nave e 

outra no lugar da Boavista. Este projeto 30, de aproveitamento hidroagrícola de Moimenta 

da Beira, na fase de estudo prévio, foi tendo os desenvolvimentos técnicos adequados e 

está em condições, quanto à proposta para a Boavista, sem nenhuma objeção técnica e, 

quanto à proposta para o lugar da Nave, com muito ligeiras objeções técnicas que são 

completamente ultrapassáveis. Portanto, do ponto de vista do trabalho técnico relacionado 

com estes dois projetos, ele está concluído, não há grandes questões a colocar. Há a 

questão principal que é a decisão política para o aproveitamento hidroagrícola de Moimenta 

da Beira. Não deve esconder, a esta assembleia, que há apreensões sérias que não 

partilha com esta matéria e, por causa disso, tem vindo a procurar desenvolver um caminho 

de afirmação das nossas razões. O mais importante é que seja capaz de afirmar, no todo 

nacional, a prioridade que são os regadios em Portugal e, no caso concreto, a forma como 

consideramos indispensável a construção do regadio em Moimenta da Beira. ------------------ 

----- Se olharmos para a nossa realidade, chegamos à seguinte conclusão: o país ficou 

décadas construindo muito pouco regadio, com a exceção do Alqueva, no Alentejo, e 

continua com uma visão que completamente errada que é uma sequência das condições 

que levaram ao quase abandono durante décadas do regadio em Portugal. Não está a falar 

dos regadios tradicionais e da sua requalificação. Clarificou que regadio, em Moimenta da 

Beira, significa guardar água no inverno para usar no verão e levá-la às produções, não se 

trata de requalificação de regadios tradicionais. Felizmente, para o concelho de Moimenta 
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da Beira, estão aprovados alguns dos muito poucos regadios tradicionais para 

requalificação, concretamente, em Arcas, em S. Martinho e em Sever. O aproveitamento 

hidroagrícola de Moimenta da Beira tem uma estimativa de vinte milhões. Assim, a 

Assembleia Municipal tem de acompanhar este assunto em toda a sua plenitude e não 

pode continuar a admitir que o regadio se concentre, excessivamente, numa parte do país, 

concretamente, no Alentejo, sendo abandonadas produções relevantíssimas como é, no 

nosso caso, a produção de maçã. Quando o Ministério da Agricultura diz que o programa 

de regadios tem com objetivo fixar populações, ir aos lugares de maior densidade 

demográfica e tentar estancá-la, tem de ser consequente com estas afirmações e, na 

nossa região, a fileira da maçã tem tido, ao longo dos últimos anos, tantos progressos e tão 

significativos que não pode ser, agora abandonada, por muitas razões. Há alguns anos 

atrás, tínhamos produções que o próprio ministério da agricultura situava na ordem das 

vinte toneladas, por hectare. Hoje, as produções médias andarão em mais do dobro disso, 

o que significa um esforço enorme que a região tem feito para si própria e para o país 

também. Há questões ambientais que estão muito na ordem do dia e que tendem, por 

exemplo, a fazer as seguintes contas: para os nossos interesses gerais é mais importante 

proteger o ambiente e gastar pouca água, ou produzir muita agricultura em países que 

precisam de água para produzirem agricultura? A resposta é procurar que tenhamos a 

água sem delapidar as reservas de água que podem prejudicar o ambiente. Nós temos 

milhões de metros cúbicos de água que caem todos os invernos nas nossas terras e vão-

se embora, porque não tivemos capacidade para as represar. A alternativa não é discutir os 

dois pratos da balança, se o que mais importa é o ambiente ou a agricultura. O que importa 
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é compatibilizar o ambiente com a agricultura. Não há nenhuma defesa sustentável do 

ambiente sem haver pessoas nos territórios. Tem de se defender o ambiente com a 

permanência das pessoas e estas podem permanecer, através das atividades económicas 

em que nos podemos desenvolver. As últimas notícias que se conhecem reafirmam que o 

programa nacional de regadios tem quinhentos e sessenta ou quinhentos e oitenta milhões 

de euros para investir até 2023, mas o seu grande investimento será no Alqueva. São 

palavras públicas do senhor Ministro da agricultura, portanto Moimenta da Beiro e o resto 

do País precisam de exigir respeito nesta matéria, embora não exista nenhuma má vontade 

contra o Alqueva.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O regadio em Moimenta da Beira tem que avançar, mas não há nenhuma garantia de 

que ele venha a ser aprovado. Se não tivermos capacidade para impor a construção do 

regadio, devemos mobilizar outras vontades, outras necessidades. --------------------------------

----- As questões ambientais não se discutem só quando nos prejudicam, temos de as 

discutir sempre e tomar decisões com base nos mesmos pressupostos. ------------------------- 

------- Relativamente à Central de Camionagem, concorda que aquele espaço tem de ser 

requalificado e já foram feitas duas tentativas para obter financiamento. Uma tentativa no 

quadro da chamada mobilidade urbana, onde foi comparticipada a ciclovia entre Moimenta 

da Beira e Leomil, onde se esgotou todo o valor relacionado com a mobilidade urbana que 

nos está acessível. Pode vir a acontecer que haja uma nova acessibilidade a um valor 

diferente e esse será aplicado na Central de Camionagem. Houve uma outra abordagem 

com uma empresa privada, a Transder, para que se fizesse um acordo de colaboração na 

requalificação da Central de Camionagem. Este acordo esteve muito próximo de ser 



                                                                                                                               
    Fl. 141 

 
__________   
2018.09-27 

 
                                                                                                                                                             Livº 16 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

alcançado, houve orçamentação dos valores que ali podiam ser despendidos, mas acabou 

por não se concretizar ainda. Estando completamente de acordo de que é preciso 

requalificar aquele espaço, procurará, por via dos fundos comunitários, ou através de uma 

ação junto daquela empresa, obter financiamento que permita a requalificação. No limite, 

se não acontecer financiamento através dessas duas opções, a câmara avançará para a 

requalificação do edifício e, também, do pavimento. ------------------------------------------------- 

----- Relativamente à rua por trás da Cooperativa, as obras que a Cooperativa está a 

promover ainda não terminaram. Aguarda-se que elas terminem para que se avance com a 

intervenção do município, para a qual já existe um projeto que está delineado e que vai ser 

posto em execução. A parte que está entre as casas e a cooperativa é uma prioridade, vai 

ser feita rapidamente, o resto do troço, justifica-se ser feito, mas não é ainda uma 

prioridade. O compromisso é requalificar a parte que o deputado Correia Alves referiu, em 

primeiro lugar, e calendarizar, para uma fase posterior, a pavimentação até à circular. -------

----- Relativamente à publicitação do projeto da regeneração urbana, todos os elementos 

que estão disponíveis e aprovados são públicos, através do site da câmara municipal, 

excelente ferramenta para fazer divulgação. A câmara municipal não publicitará nenhum 

documento relativamente a esta, ou outras matérias, antes de os órgãos eleitos aprovarem 

os documentos respetivos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento, o estudo prévio está aprovado, aliás, da sequência daquilo em que 

aqui foi dito em fevereiro e o projeto de execução está na sua fase final. Muito brevemente, 

o projeto de execução será apresentado como deve ser, em primeiro lugar, à câmara 

municipal que é a quem compete a sua aprovação, será dado conhecimento à assembleia 
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municipal e será publicitado e publicado nos termos legais. -------------------------------------------

----- Relativamente às limpezas florestais, a preparação deste verão foi a maior operação 

de limpezas de faixas de combustão de floresta de que há memória. Até agora, este foi um 

dos anos com menos ignições, com menos área ardida, com menos problemas a este 

nível. Recordou que, no ano passado, os maiores incêndios foram em 15 de outubro e, 

numa avaliação intermédia, pode dizer-se que tudo está a correr muito bem, por isso 

agradeceu a todas as organizações que contribuíram, como os bombeiros, as equipas de 

sapadores, os presidentes das juntas de freguesia, a população que foi sensível e foi capaz 

de corresponder de uma forma surpreendente ao que era solicitado. --------------------------  

----- Quanto à questão seis, dividiu-a em dois aspetos: primeiro, a câmara municipal, desde 

sempre, sem nenhum tipo de equívoco, está disponível para acompanhar a instituição 

proprietária dos terrenos e do que resta do Convento de S. Francisco para fazer o que for 

decidido em conjunto com as partes. A câmara está disponível e completamente 

interessada, como sempre esteve e como sempre comunicou, para acompanhar a 

instituição privada que é Fundação para melhorar as condições daquele espaço e do que 

resta do edifício. A câmara não fará, como nunca fez, em nenhuma circunstância e, nem 

fará no futuro, nenhuma intromissão indevida em áreas que, apesar de terem um manifesto 

interesse público, tem uma afetação privada, relativamente à qual é indispensável uma 

decisão que envolva os diversos agentes. -----------------------------------------------------------------

----- Quanto à questão do S. Francisco, é uma felicidade poder manter a feira de S. 

Francisco com condições ancestrais. Se bem que se possa pensar em ligeiras intervenções 

que venham a melhorar, não se deve correr o risco de transformar a feira de S. Francisco 
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noutra feira qualquer e nem colocar alí condições que confundam a feira de S. Francisco 

com qualquer outra iniciativa, sob pena de se desfazerem as condições que a mantêm 

durante todo este tempo. Aquilino Ribeiro, no seu livro O Homem da Nave, refere que, 

felizmente, ainda ninguém conseguiu estragar a feira do S. Francisco e mantém-se como 

sempre foi e é isso que lhe dá a vitalidade. Afinal, são mais do que um a pensar da mesma 

maneira. Portanto, no S. Francisco como em muitas outras matérias, a primeira prioridade 

será não estragar, se funciona bem. Até agora, as pequenas intervenções, quer físicas, 

quer de outra índole que têm sido feitas no S. Francisco têm mantido quase inalterada 

aquela tradição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  No que se refere à Expodemo, explicou que a razão pela qual o senhor Ministro-

adjunto não veio à abertura da Expodemo, foi porque, naquele dia, o pai teve um ataque 

cardíaco que poderia ter sido fatal. Há circunstâncias que, ainda que nos sejam difíceis, 

estão justificadas por si só. Também informou que a câmara municipal convidou só o 

senhor Ministro-adjunto para presidir à abertura da Expodemo. Querer colar isto a outras 

suposições parece-lhe abusivo, pois não se compara ao que se passou há três anos, 

quando o Ministro da Agricultura não honrou o convite que lhe foi feito. --------------------------- 

----- No atinente ao deputado José Ferreira, que reporta a falta dos dois bancos, em frente 

ao tribunal, vai, pessoalmente, empenhar-se para serem repostos. ----------------------------- 

------ Para responder ao professor Macedo sobre a questão dos semáforos, afirmou que 

eles avariam constantemente e que, em Moimenta da Beira, a câmara não tem 

competência para fazer aquelas reparações, mas há que arranjar uma solução, porque, por 

vezes, ficam demasiado tempo sem serem reparados. ----------------------------------------------  
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----- Quanto à Expodemo, a primeira questão que foi levantada pelo deputado José Ferreira 

tem a ver com a possibilidade de aumentar mais um dia à Expodemo. Esta abordagem tem 

sido feita por várias pessoas, é legítima, compreende os argumentos e tem dito que é 

preferível manter o formato que claramente resulta bem. A Expodemo tem três grandes 

dias, três dias cheios e acredita que não se justifica correr o risco de alargar por mais um 

dia. O que foi feito foi procurar melhorar a sexta-feira à noite com espetáculo de que as 

pessoas gostem para que sejam três dias. Apesar de compreender os argumentos, é 

preferível ter três dias cheios, do que quatro dias meio vazios, o que, a prazo, acaba por 

degradar a própria expodemo. O deputado Macedo enganou-se e chamou à Expodemo 

Expo 98, mas aproveitou esse enganou para relatar que, durante a Expodemo, um grupo 

de cidadãos do concelho acompanhados pelo presidente da junta de Castelo abordou-o 

para lhe dar os parabéns a respeito do espetáculo de sábado à noite e afirmar que, em 

toda a sua vida, só tinha visto um espetáculo semelhante na Expo98, mas que o nosso era 

ainda melhor. Aquele espetáculo de sábado à noite foi um teatro de rua do melhor que se 

faz na Europa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em Moimenta da Beira e na região, as pessoas têm oportunidade de verem 

espetáculos na Expodemo do melhor nível que se faz na Europa. Os espetáculos 

meramente culturais não são, apenas para os outros, são para nós também. A nossa gente 

gosta de espetáculos culturais como gostam os outros e deve usufruir das mesmas 

oportunidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Expodemo tem, desde a sua primeira edição, um conjunto de linhas condutoras que 

se mantém. O deputado entende que, nesta Expodemo, houve pouca promoção das 
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maçãs, do vinho e dos espumantes, mas nunca se fez tanta promoção. Por exemplo, ao 

nível de vinhos, estiveram presentes cerca de quarenta e cinco produtores engarrafadores, 

número que, em feiras de vinho não é muito vulgar. Relativamente à promoção, esteve um 

grupo de dez jornalistas a acompanhar o certame. A promoção das nossas maçãs é o 

centro de tudo. Durante dez dias, passou, num canal de televisão, publicidade às nossas 

maçãs, aos nossos espumantes e também aos espetáculos que tivemos. A opção poderia 

ser por artistas, no sábado à noite, com mais impacto, mas esse não é o objetivo. Quando 

às contas da Expodemo, logo que estejam apuradas, serão divulgadas. --------------------------

----- A estratégia pode estar toda errada, mas não se pode afirmar que não há uma 

estratégia. Ela tem correspondido ao desenvolvimento da região. ------------------------------ 

---- Finalmente, gostaria muito de medir o impacto de tudo e procurou junto de uma 

empresa no mercado nacional com credibilidade para esse efeito, a fim de fornecerem uma 

estimativa para avaliar o impacto económico e financeiro da Expodemo na região. 

Apresentaram uma proposta de estudo no valor semelhante ao custo público da Expodemo 

e, por mais que gostasse muito de ter uma informação credível sobre estes impactos, 

considera que não se justifica muitas dezenas de milhares de euros por um estudo desta 

dimensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A medição é exequível com os dados disponíveis, por exemplo, em termos de 

hotelaria, esgota tudo em Moimenta e na região. No ano passado, a Expodemo teve, num 

dos seus dias, os CocK Robin, que vieram a Moimenta da Beira e tinham estado nos 

coliseus de Lisboa e do Porto. Quando se soube que Moimenta da Beira ia ter os CocK 

Robin, primeiro, surgiu a notícia de que aquilo seria um tributo, mas eram os CocK Robin. 
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Quando perceberam que eram eles, procuraram dizer que custavam fortunas e os CocK 

Robin custaram dezoito mil euros. O espetáculo de sábado à noite tem um custo que 

também teve uma abordagem semelhante e, por estas razões, a Expodemo é uma vitória 

de centenas de pessoas que sentem a Expodemo como delas. ------------------------------------- 

-----Terminou dizendo que não é justo, seja quem for apropriar-se da Expodemo, seja para 

que efeito for, porque ela é de todos, como também não é justo, atacar a Expodemo 

apenas porque sim. É um mau serviço que estamos a prestar a todos. ================ 

===== De novo, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves para esclarecer que, em sua opinião, é uma questão de 

merecermos respeito, enquanto membros da Assembleia Municipal e munícipes de 

Moimenta da Beira, na substituição por outro ministro, que, em termos protocolares, não é 

a mesma coisa estar um ministro, ou estar um secretário de estado, com todo o respeito 

que o senhor secretário merece, representava o governo da nação. ================ 

===== Finalmente, tomou a palavra o Membro da Assembleia Fábio Ricardo Morgado 

Gomes que, após os cumprimentos, referiu que, em relação à questão do regadio, há um 

ano atrás, o Governo apreçou-se a anunciar uma série de investimentos a nível de país, 

curiosamente, foi em ano de eleições autárquicas e, agora, de repente, desapareceu tudo e 

não se faz, porque não há dinheiro para fazer as pequenas obras. ---------------------------------

----- Quis, depois, saber como decorreu o início do ano letivo, nomeadamente, se, nas 

escolas de Moimenta da Beira, existe falta de assistentes operacionais afetos ao Ministério 

de Educação. ========================================================== 

===== Finalmente, tomou de novo a palavra o senhor Presidente da Câmara que 
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começou por referir que deixou de responder a uma pergunta muito concreta do deputado 

António Macedo, sobre a proposta da Expodemo passar para a feira e que fosse alí 

colocado um espaço com condições. A sua visão é que a Expodemo beneficia da 

localização que tem e que a própria organização tem maior impacto onde está, por isso, 

enquanto for viável que a Expodemo se mantenha em espaço nobre exterior, vai manter-

se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao deputado Fábio, não é verdade que só haja dinheiro para os pequenos 

regadios, o que está em causa, neste momento, é um pacote de financiamento de cerca de 

560 ou 580 milhões de euros que corresponde ao maior envelope financeiro dos últimos 

anos. Apesar disso, é completamente insuficiente para o país e a aplicação no território é 

injusta e inaceitável. No que diz respeito à educação, a informação que tem é que o ano 

letivo se iniciou com normalidade e, relativamente à existência ou não de assistentes 

operacionais, nas nossas escolas, em geral, temos a dotação suficiente desses 

profissionais, muito graças a ter-se conseguido, há três anos atrás, impedir que fossemos 

amputados de um número muito significativo de colaboradores. =================== 

=====Encerrou-se o Período Antes a 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 Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e, de seguida, 

deu a palavra ao senhor  Presidente da Câmara que informou que queria salientar um 

facto que está na página dezasseis da sua informação que diz o seguinte: “ (…) em agosto 
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o município terminou a liquidação dos processos litigiosos que existiam com fornecedores 

(…)”. Foram gastos dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito 

euros e dez cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- O município procurou, umas vezes, por vias de acórdãos e outras, por via de litígio, 

aceder a uma gestão de estabilidade para com os seus fornecedores. Isto tem uma dupla 

vantagem, por um lado, melhora consideravelmente as condições dos fornecedores que 

intervinham nestes processos e, por outro lado, confere ao município uma capacidade de 

planeamento que é nobre, isto é, deixa de haver qualquer litígio com os fornecedores da 

câmara municipal. Nestes anos, para pagar este litígio, foi necessário um esforço, em 

alguns casos, superior a quinhentos e cinquenta mil euros, o que significa uma terceira 

vantagem, pois há uma clara libertação de meios para que se possam fazer novas opções, 

ao nível do investimento no município. A partir de agosto de 2018, terminou o litígio. ==== 

===== Então tomou a palavra José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves para 

solicitar ao senhor Presidente da Câmara um esclarecimento, relativamente a umas 

notícias que saíram, há pouco tempo, no Correio da Manhã, em que se colocou a câmara 

municipal de Moimenta da Beira na lista dos devedores. Relativamente às contas que 

apresentou, a verdade é que, realmente, a dívida a curto prazo ainda representa mais ou 

menos cinquenta por cento da dívida total do passivo da câmara municipal e, entendendo-

se isto como dívida a curto prazo, pode ser resolvida no espaço de um ano. =========== 

===== Para responder às questões, tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara que 

referiu que a tal noticia não é relativa à dívida da câmara, mas sim ao prazo médio do 

pagamento. Este prazo resulta de uma fórmula que não corresponde, em termos reais, a 
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dívidas concretas a fornecedores. É uma fórmula na qual entram todas as aquisições e os 

pagamentos do município num determinado período. Entra, designadamente, o valor 

relacionado com o maior credor que o município tem, as Águas do Norte, e que afeta, a 

curto prazo, porque as dívidas de curto prazo são aquelas que têm de ser pagas dentro do 

ano. O município de Moimenta da Beira tem um conjunto de acordos que celebrou com as 

Águas do Norte, quase o seu único credor, no sentido de que todos os outros são credores 

de conta corrente. Objetivamente, o prazo médio de pagamento, em termos do que 

interessa ao município e aos seus fornecedores, é um prazo médio baixo que não tem 

impacto na fórmula. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Objetivamente, a afetação dos prazos médios de pagamento nos termos da fórmula 

desvirtua a essência do que é o prazo médio do pagamento. Mas do que se trata é 

especialmente deste fornecedor. A Câmara Municipal assume totalmente as opções de 

gestão que toma. Em primeiro lugar, a opção de gestão é a que melhor beneficia as contas 

municipais e o relacionamento entre a Câmara de Moimenta e os seus fornecedores, 

porque isso permite que todos recebam em tempo adequado ou útil. =============== 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. == 

===== De seguida, passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia: Lei-

quadro da Descentralização-Lei n.º50/2018, de 16 de agosto – Apreciação. ---------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal fez a apresentação da Lei-quadro da 

Descentralização, começando por explicar que não há necessidade de tomada de decisão 

e solicitou ao Presidente da Câmara Municipal que fizesse um esclarecimento sobre este 

assunto, o qual começou por referir que esta lei vai ter impactos significativos e duradouros 
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no País. A sua convicção é de que chega tarde, porque, se tivesse vindo mais cedo, hoje, 

estaríamos noutro patamar de desenvolvimento. A descentralização é, por natureza, difícil, 

porque há um conjunto de pessoas e de órgãos que se lhe opõe. O que aqui se está a 

gerar é um conjunto de condições para que os municípios assumam, até 2021, de forma 

progressiva, querendo, um conjunto de competências, que lhes podem ser distribuídas, das 

mais variadas, desde a educação, à justiça, à ação social, a um conjunto muito 

significativo, concretamente vinte e três competências, cujos decretos sectoriais estão 

alguns em apreciação e outros já aprovados pelo conselho de ministros. Vai haver um 

momento em que vamos ter que tomar a decisão de assumir ou não as competências que 

estão a ser descentralizadas, podemos assumi-las de uma vez, ou progressivamente, e 

tem a ver com o seguinte: por um lado, com a preparação que cada um dos municípios 

tiver, ou julgar ter, para assumir as competências e, por outro lado, com a dotação 

financeira a que está associada cada uma das competências. Esta lei é muito complexa e 

tem sido objeto de um trabalho muito intenso entre os membros do governo na área 

respetiva e a Associação Nacional de Municípios. Estão constituídos grupos de trabalho 

que têm feito avanços possíveis em cada uma das matérias, mas, ainda assim, a grande 

complexidade que encerram tem dificultado os progressos e é por essa razão que, 

inicialmente, pensavam que os municípios tinham até 15 de setembro para tomar uma 

decisão, mas o que acontece é que, à medida que os ministros aprovarem cada um dos 

diplomas setoriais, também se redefine qual o prazo em relação àquele setor em concreto 

para os municípios se poderem pronunciar. ---------------------------------------------------------------

----- Em princípio, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira é muito favorável à 
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descentralização, porque nós somos um dos países mais centralizados da Europa. As 

competências que são exercidas de forma descentralizada por municípios e pelas 

entidades intermunicipais têm beneficiado muito o desenvolvimento do país, apesar das 

dificuldades que existem, por exemplo, na educação. Em geral, nesta altura, a propensão 

era em o município vir a aceitar as competências e desenvolvê-las e isso não significa que 

venha a fazê-lo. Com todas as competências, havemos de fazer a sua apreciação, uma a 

uma e em concreto. ===================================================== -

----- De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal referiu que este assunto, nesta 

fase, não obriga a tomar nenhuma decisão, é só para apreciação e abriu uma ronda de 

inscrições, dando a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves que afirmou que, sobre esta questão da descentralização, é de 

opinião que este diploma é um problema para os municípios e as comunidades 

intermunicipais resolverem. Por um lado, entende que o documento tem de ser bem 

analisado, antes de podermos assumir esta responsabilidade. Por outro lado, se for 

favorável a decisão que os órgãos municipais tomarem sobre o assunto, será que, 

efetivamente, a câmara municipal tem recursos humanos que permitam absorver estas 

competências todas, dado que são vinte e três competências de diversos assuntos 

diversificados e de grandes responsabilidades. -----------------------------------------------------------

----- De acordo com o que o governo diz, que tem de haver um envelope substancial 

financeiro, depois um período de transição, questiona de que forma podemos gerir estes 

custos, sustentando-os com algum rendimento. ================================= 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia Fernando Manuel Trinta 
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Lopes que, após os cumprimentos, leu o documento do seguinte teor: “ A Constituição da 

República Portuguesa consagra expressamente os princípios da subsidiariedade, da 

autonomia das autarquias locais e da descentralização. -----------------------------------------------

----- Apesar de já terem decorrido 40 anos desde a implementação no nosso país do poder 

autárquico democrático e do desígnio da descentralização ter sido constitucionalmente 

reforçado, nomeadamente com a revisão constitucional de 1997, o certo é que o nosso 

país, durante muitos e longos anos, foi um dos mais centralizadores. ------------------------------

---- Nós não temos dúvidas de que as autarquias locais são um veículo essencial no 

domínio da descentralização de políticas e do desenvolvimento económico e social das 

populações, essenciais na oferta de serviços públicos de qualidade aos portugueses, 

integrando a primeira linha e a mais próxima de apoio, em áreas tão relevantes como a 

saúde, a educação, a cultura, a ação social e a valorização e dignificação de equipamentos 

educativos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, este processo de descentralização tem-se traduzido numa grande 

trapalhada, com avanços e recuos, prazos sistematicamente prorrogados, indefinições, 

falta de estudos, análises e dados concretos, nomeadamente no que se refere aos meios 

necessários para a descentralização de competências. ------------------------------------------------

----- Este processo de descentralização, conforme é reconhecido pela Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, envolve três peças fundamentais e complementares entre si: a 

lei-quadro, os diplomas setoriais e a Lei das Finanças Locais, que deveriam ter sido 

discutidos, estudados, desenvolvidos e aprovados simultaneamente. ------------------------------

----- A Assembleia da República aprovou a lei-quadro da descentralização, bem como as 
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alterações à Lei das Finanças Locais. -----------------------------------------------------------------------

----- Parece-nos, contudo, que aqueles diplomas foram aprovados de forma apressada e 

irresponsável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto -, que entrou em vigor no 

passado dia 17 de agosto, prevê que a transferência de competências possa ser feita de 

forma gradual, até janeiro de 2021, e depende da prévia aprovação, pelo Governo, de 

decretos-lei sectoriais relativamente a cada área a transferir. ----------------------------------------

----- A alínea a), do n.º 2, do art.º 4.º da referida Lei-quadro, estipulava que as autarquias 

locais e entidades intermunicipais esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido, até ao dia 15 de setembro 

de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ora, como todos sabemos, e porque até já foi tornado público, tais decretos sectoriais 

ainda não foram aprovados pelo Governo, e o prazo de 15 de setembro, estipulado na lei, 

foi já adiado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É fundamental que a descentralização a efetivar seja uma verdadeira descentralização 

de poder de decisão e não uma mera transformação das Câmaras Municipais e Juntas de 

Freguesia em serviços de manutenção local ou tarefeiros de direções gerais e de institutos 

públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós, os Deputados Municipais da coligação Unidos pelo Futuro, entendemos e 

concordamos que a descentralização é essencial para um efetivo e melhor 

desenvolvimento económico e social de toda a população portuguesa. No entanto, para 
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que aconteça uma verdadeira e responsável transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais, também entendemos que o Governo 

deve assegurar e garantir todos os meios (técnicos, com pessoal e de financiamento) 

necessários ao cumprimento das novas competências pelo poder local. E, nesse 

seguimento, entendemos, ainda, que o Governo deve prestar todos os esclarecimentos e 

remeter às autarquias locais e às entidades intermunicipais todas as informações 

necessárias ao exercício de tais funções e competências. --------------------------------------------

----- Nesse sentido, e enquanto não se verificarem estas condições, somos a favor da 

rejeição do exercício de qualquer nova competência, estipulada pela Lei em apreço”. ==== 

===== Então, usou da palavra o Membro da Assembleia Fábio Ricardo Morgado 

Gomes que referiu que está de acordo com o deputado que acabou de usar da palavra. 

Concorda com a descentralização positiva, até porque os municípios portugueses gerem 

melhor do que o poder central, mas há várias questões que se põem. As câmaras ou as 

juntas de freguesia passam a suportar os custos, por exemplo, com os edifícios reservados 

à saúde, mas, ao mesmo tempo, não podem contratar médicos. Em Moimenta da Beira, 

não há grande razão de queixa, porque temos edifícios relativamente novos, quer na saúde 

e na educação e até a nível energético são mais sustentáveis, mas alguns municípios ao 

lado têm edifícios com trinta ou quarenta anos. Interroga-se se o Estado Central irá 

acompanhar o suporte desses custos, ou se vão ser as câmaras a suportar estas 

situações. Em Leomil, este ano já é o terceiro ou quarto médico que lá está. Se estivesse 

ao alcance quer da junta de freguesia, quer da câmara municipal, o problema, 

naturalmente, já estava resolvido. Em relação à descentralização, deveriam dar autonomia 
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às câmaras municipais para gerirem partes dos edifícios, mas também deveria ser dada a 

opção de fazerem contratações. Há que ter em conta estas questões nesta discussão, por 

isso felicitou a câmara por trazer estes assuntos à assembleia para todos darem opinião e 

discutir, atempadamente, todo este processo. ================================= 

===== Também usou da palavra o Membro da Assembleia António José de Macedo 

que leu o documento do seguinte teor: “Lei Quadro da Descentralização - Nesta matéria, 

reforço as palavras do Sr. Presidente da Câmara e de algumas outras intervenções já aqui 

feitas, embora não possa concordar com todas as ideias aqui expostas, tanto mais que sou 

um profissional numa das áreas sujeitas à descentralização. Penso que estaremos todos 

de acordo em matéria de transferência de competências do poder central para o poder 

local, sobretudo em matéria de educação, saúde e ação social, numa perspetiva de política 

de proximidade e consequente maior eficiência; mas naturalmente, desde que devidamente 

acompanhadas do respetivo envelope financeiro capaz de sustentar tais transferências de 

competências, em vez de sobrecarregar o já de si excessivo peso autárquico em alguns 

encargos que deveriam ser do poder central. Aliás, em nome da coesão territorial e social, 

deveríamos caminhar rapidamente e de forma explícita para uma descriminação positiva 

para os municípios e territórios de baixa densidade, como é o nosso. É a nossa maneira de 

ver, a descentralização é necessária e se calhar já deveria ter acontecido, mas é preciso 

que se acautele devidamente a questão financeira que suporte esta transferência de 

competências”.  ========================================================= 

===== De imediato, tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Alcides José Sousa 

Sarmento que começou por dizer que reforça as palavras do senhor Presidente da 
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Câmara. Sendo defensor da descentralização, mas quem trabalha para a administração 

sabe que esta democracia napoleónica é inoperacional e que bloqueia. Para que funcione, 

é necessário criar graus de responsabilidade intermédia e a regionalização poderia criar um 

patamar intermédio que equilibraria muito mais a balança. Preferia uma regionalização 

àquilo que lhe parece poder apontar da própria garantia dos serviços públicos, isto é, 

depreende-se que não podem ser privatizados serviços, mas transferir o que pode 

configurar na certa uma municipalização. ------------------------------------------------------------------ 

----- Receia que os municípios do interior possam vir a sofrer com a retirada do poder 

Central. Também tem reservas quanto às Entidades Intermunicipais, duvida do poder 

atribuído, por exemplo, os transportes escolares. ================================ 

===== Por fim, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal  que  começou por 

dizer que partilha de todas as preocupações e está de acordo de que é preciso 

descentralizar as decisões, mesmo sendo diferentes em áreas distintas do território 

nacional. Ainda assim, entende que não podemos aceitar qualquer descentralização, pois 

trata-se de um processo que nunca estará concluído, e de tamanha complexidade que, 

quanto mais depressa começar, mais depressa viremos a atingir um estado adequado, 

relativamente à descentralização. Na verdade, o estado já se retirou da maior parte dos 

territórios, mas a descentralização pode obrigar o estado a regressar. ================ 

===== Por fim, tomou a palavra o Membro da Assembleia Francisco Aurélio Santana 

Aguiar que, após os cumprimentos, concordou com o senhor Presidente e apresentou o 

exemplo de Leomil, em que a junta de freguesia, no mandato anterior, com a colaboração 

da câmara municipal, gastou cerca de setenta mil euros na escola primária, embora não 
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tendo competência nem responsabilidade na escola primária, no entanto isto tem tudo a ver 

com a descentralização. Assim, fala-se de descentralização do poder central para os 

municípios, mas pode, também, falar-se de descentralização dos municípios para as 

freguesias. ============================================================ 

DELIBERAÇÃO:  Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

respetiva Lei. =========================================================== 

===== Seguidamente, passou-se para o Ponto Três do Período da Ordem do Dia: 

Criação de uma entidade intermunicipal para a exploração e gestão de sistemas municipais 

de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas – Ponto 

da situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal um breve esclarecimento sobre este ponto, o qual começou por dizer que teve 

dúvidas sobre a quantidade de informação a disponibilizar, porque reconhece a dificuldade 

de análise. Esta discussão tem a ver com um estudo da chamada agregação da gestão dos 

sistemas em baixa, relacionada com o abastecimento de água e o tratamento de águas 

residuais. Já há vários anos que este processo decorria sobre uma imposição do estado 

central, segundo a qual a solução teria de ser a verticalização. A verticalização significava 

que os municípios tinham que se juntar com as Águas de Portugal, ou com as empresas 

que pertencem às Águas de Portugal em cada uma das regiões e passarem a gerir a alta e 

a baixa. Esta obrigação nunca foi aceite pelos municípios e, cerca de dois anos a esta 

parte, o atual governo decidiu colocar uma terceira hipótese: os municípios podem 

organizar-se eles próprios sem terem de se juntar às Águas de Portugal, por um lado, e, 
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por outro lado, não é exigível a verticalização, isto é, quem neste momento fornece àgua 

em alta, que é as Águas do Norte, continua a fornecer àgua em alta e os municípios fazem 

a gestão que é da sua competência - que é gerir a água em baixa e o tratamento de 

resíduos em baixa. No âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro, a entidade que 

está em estudo para o sul do Douro, incluindo Moimenta da Beira e mais nove municípios, 

tem uma correspondência, mais ou menos, coincidente com a Associação de Municípios do 

Vale do Douro Sul e procura-se uma solução de entendimento de uma gestão conjunta, por 

várias razões: em primeiro lugar, porque estamos todos convencidos que a gestão isolada 

não funciona; em segundo lugar, porque nos parece que a quantidade de municípios e de 

cidadãos a servir com este ideal de dez municípios é adequada, cumpre a lei e também 

porque só é possível nós continuarmos a fazer investimentos apoiados pelos fundos 

comunitários, se fizermos uma agregação, isto é, a determinação do governo é a seguinte: 

quem achar que está bem sozinho pode continuar, mas não precisa de apoios públicos e 

nem comunitários para fazer a sua gestão da rede. Quem, por outro lado, quiser ter ganho, 

que tem a ver com a escala e com um conjunto de condições, aí sim pode aceder. Vai 

haver um momento em que a Assembleia Municipal vai ter que tomar a decisão. Criar uma 

entidade intermunicipal que tem duas hipóteses: uma empresa intermunicipal constituída 

pelo conjunto dos municípios, a outra hipótese que, à partida, é aquela que merecerá a 

nossa opção, por razões de funcionalidade, uma associação de municípios só para esse 

efeito, porque assim proporciona duas condições que são importantes. A primeira condição 

é que, nesta associação, pode iniciar esta atividade sem o Tribunal de Contas ter de se 

pronunciar e, por outro lado, talvez, mais importante, ainda, sendo uma associação de 
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municípios, o impacto dos resultados da empresa não tem de ser diretamente proporcional 

ao capital, pode ser com as decisões da assembleia geral. Mas se for uma empresa e não 

uma associação de municípios vai ter o impacto relativo à sua participação de capital, vai 

ter que absorver, nas suas próprias contas, um impacto negativo dos resultados da 

empresa. Se for uma entidade intermunicipal, já não é assim, pode ser a própria entidade a 

decidir de que forma é que se distribui este impacto. ---------------------------------------------------

----- Esta decisão ainda não está tomada, mas está a ser avaliada. Nos termos da lei, é aos 

municípios que compete fazer esta gestão e podem transferi-la de duas formas: ou através 

de uma concessão para uma empresa que eles próprios constituem, durante trinta anos, ou 

então, tratando-se de uma associação de municípios, basta ser apenas uma 

delegação/cedência/transmissão de competências. O que se procura é que esta entidade 

tenha eficiências que resultem de nos juntar e que, depois, também, mantenha massa 

critica no próprio território. Neste momento, os dez municípios têm um défice global na 

ordem de cinco milhões de euros e este défice pode diminuir muito significativamente com 

algumas medidas de gestão que são relativamente pacíficas, mas têm que diminuir 

completamente as tarifas de sustentabilidade, não apenas por razões financeiras, mas por 

razões ambientais também. Trata-se de um processo pesado, no sentido de decisão, os 

municípios têm tido muitas dificuldades em lidar com esta matéria, porque ela é de uma 

grande complexidade. No princípio deste ano, era previsível que estivesse em condições 

para aprovar, nesta sessão da assembleia, já uma decisão final da adesão, não foi possível 

por umas vicissitudes que têm a ver com as dificuldades e com a complexidade de 

progredir e isso tem também criado alguma fricção com Secretaria de Estado do Ambiente, 
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porque queria fechar o processo até ao meio do ano, antes da entidade se constituir. 

Confessou que tem acompanhado esta matéria de muito perto, mas, mesmo assim, tem 

sentido algumas dificuldades. Coloca-se à disposição para responder as questões. ====== 

===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições e deu a palavra ao Membro da Assembleia António José de Macedo que 

começou por referir que se recorda de algumas sessões anteriores da Assembleia 

Municipal entrar pela noite dentro, no entanto sobre este assunto, passou a ler:”Criação de 

Entidade Intermunicipal. É de referir o facto de já ser bom que esta gestão continue a ficar 

nos municípios, de uma forma mais organizada; mas, após uma leitura atenta da 

documentação recebida sobre a proposta de criação de Entidade Intermunicipal para a 

exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público de água e de 

saneamento de águas residuais urbanas, ressalta a convicção de que a mesma nos 

merece a reflexão de que, se tal sistema significar ganhos de eficiência, sustentabilidade e 

promoção da equidade territorial e coesão social, será um passo positivo a dar. ---------------

----- Todos os argumentos válidos são, naturalmente, de ter em conta, principalmente onde 

a eficiência pode, através do uso de novas tecnologias, por exemplo, pôr fim, ou, pelo 

menos, levar a uma drástica redução de fugas e ilícitos que significam hoje um peso 

enorme para a câmara municipal; no entanto, é preciso assegurar que uma nova estrutura 

intermédia não apresente “rosas” nesta fase da sua criação, mas que poderão transformar-

se em “espinhos” no futuro, por exemplo ao nível do aumento das tarifas da água, fazendo 

da água um negócio ainda maior, alimentado pelos consumidores/munícipes. É aqui que 

temos de ter mais cuidado para que os consumidores não sejam penalizados com a 
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criação de mais esta entidade intermédia de gestão”. ============================= 

===== Também foi dada a palavra ao Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho 

que, após os cumprimentos, começou por referir que isto tem sido uma matéria com a qual 

tem muitas vezes manifestado preocupação e o senhor Presidente da Câmara tem tido o 

cuidado de dar informações excessivas na câmara municipal, sobre aquilo que se está a 

passar. Ainda assim, entende que é importante que todos tenhamos a noção daquilo que 

se tem passado neste setor, ao longo dos últimos anos. Independentemente das posições 

políticas que tenha de tomar, desde o início, tem sido crítico em alguns pontos da gestão 

que tem sido feita, em uma série de matérias, mas independentemente dos pontos de vista 

diferentes e de, muitas vezes, entender que os caminhos deveriam ser outros, no fim, 

queremos alcançar todos o melhor para o concelho e para a população. Se quisermos 

fazer uma avaliação do que tem sido o mandato do senhor presidente e do seu executivo, 

independentemente das discordâncias que temos, é importante reconhecer que o combate 

às dificuldades financeiras foi uma realidade, havendo, apenas, a referir a enorme 

dificuldade no que diz respeito às águas. Ainda assim, o único ponto de discordância que 

tem com a gestão municipal desta área é o facto de se poder ter investido mais neste setor 

para que tivéssemos ganho de eficiência. ------------------------------------------------------------------

----- Solicitou ao senhor Presidente que continue não só a dar notas do que se está a 

passar, mas, acima de tudo, que faça um esforço muito grande para que esta decisão seja 

célere, a fim de se encontrar, neste setor, uma solução sustentável e de futuro. ======== 

===== De novo, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, referindo que a 

indefinição que atravessou todos os anos, os nossos mandatos, relativamente a esta 
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matéria, objetivamente, impediu que a Câmara Municipal tomasse medidas com a 

profundidade que se justifica para atacar os principais problemas. Apesar disto, há um 

investimento permanente, nesta área, no município de Moimenta da Beira de tal maneira 

que não existem, felizmente, problemas graves, nem de abastecimento, nem de qualidade 

no abastecimento. A grande responsabilidade sempre esteve nas Águas de Portugal, nos 

diversos Ministérios do Ambiente que nunca deram aos municípios a possibilidade de 

dizerem o que querem fazer. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta ao senhor Vereador, disse que, durante o primeiro trimestre do ano de 

2019, será possível ter a entidade constituída e em funcionamento, mas isto não depende 

exclusivamente do presidente da câmara de Moimenta, nem depende exclusivamente dos 

presidentes de câmara. O trabalho a fazer é o envolvimento de todos no interesse comum 

e não é uma tarefa simples, devido ao consenso tarifário. Estão a imaginar a dificuldade 

que é chegar a um consenso tarifário. A constituição desta empresa não é o remédio para 

que, no ano seguinte, tudo esteja resolvido, mas é o princípio indispensável para que, a 

prazo, isto se possa resolver. Neste momento, a proposta é que, no sexto ano de 

funcionamento, a tarifa esteja toda suportada pelos consumidores. Não significa que não 

possa haver uma abordagem social das tarifas, que é uma coisa completamente distinta, 

cada um dos municípios assumirá, no seu próprio território, as condições que considera 

adequadas para famílias ou outras organizações que estejam desprotegidas. Mas a tarifa, 

a partir do sexto ano, tem de ser igual para todos, senão o projeto não funciona.---------------

----- Neste momento, já foram feitos progressos de sensibilização, que são determinantes 

para atingir este objetivo ================================================== 
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DELIBERAÇÃO: Assembleia Municipal tomou conhecimento. ===================== 

==== De imediato, passou-se para o Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia: 

Portugal 2030 e Douro 2030 – Desafios e oportunidades. --------------------------------------------- 

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

Municipal um esclarecimento sobre este assunto, que também é para tomar 

conhecimento,   o qual começou por se justificar de ter proposto este tema à Assembleia. 

Ao lado da descentralização, esta negociação do designado Portugal 2030 é determinante 

para os próximos anos, porque o que vier agora a acontecer vai ter impacto muito 

significativo, nas décadas seguintes. Também é um assunto de grande complexidade, e 

sente um grande orgulho, em que sejamos das poucas assembleias municipais que 

discutem estes temas com regularidade. -------------------------------------------------------------------

----- Os fundos Comunitários são muito importantes, nos próximos anos, para o 

desenvolvimento da região, por isso é primordial elaborar o documento ao nível da nossa 

Comunidade Intermunicipal aqui designada por Douro 2030, onde são identificadas as 

prioridades, tanto em termos de atuação, como em termos concretos de investimento. -------

----- Depois, há uma abordagem que tem vindo a ser feita no país, de forma muito mais 

abstrata que é o Portugal 2030 para a república. Sabe-se que há um conjunto de 

investimentos de montantes superiores a sessenta e cinco milhões de euros que vão caber 

neste Portugal 2030. Os investimentos são a nível de rodovia, ferrovia, do ambiente e da 

energia, mas existe pouca informação. O que já se sabe é que têm sido feitas algumas 

abordagens que nos são favoráveis e não podemos prescindir destes apoios de fundos 

comunitários que vêm no próximo período de programação. Há investimentos que se 
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circunscrevem nesta dimensão que não podem ficar fora deste plano, por exemplo, o nosso 

IC26 tem de constar deste investimento, no âmbito do Portugal 2030. Não é por esta razão 

que, no Douro 2030, a prioridade rodoviária número um dos dezanove municípios é o IC26. 

Também a eletrificação e a requalificação da linha ferroviária do Douro não podem ficar de 

fora do Portugal 2030. O objetivo é fazer esta discussão para proporcionar condições de 

conhecimento da Assembleia Municipal sobre esta matéria, especialmente, deixar a 

reivindicação forte de que, concretamente e no respeito dos nossos interesses mais 

diretos, o IC26 tem de constar deste programa de investimento. =================== 

===== Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e 

deu a palavra ao Membro da Assembleia António José de Macedo o qual, sobre o 

assunto, passou a ler o documento, do seguinte teor: “ Não podia deixar de registar mais 

esta opinião sobre estes programas, cujos desafios e oportunidades aqui estamos hoje a 

debater. Parece-nos de enorme importância o acompanhamento do plano e ação 

estratégica da CIMDouro, pois, tal como já aqui defendi, tal constitui um dos instrumentos e 

oportunidades financeiras, de âmbito territorial, mas também municipal, onde cada um dos 

19 municípios que a compõem, devem ter um papel e uma intervenção ativa e pró-ativa. ---

----- Portugal e o Douro 2030, devem efetivamente ser uma oportunidade para garantir 

competitividade e coesão, mas que o sejam mesmo! não se ficando pelo discurso e pela 

retórica, e que “saltem” do papel para o terreno. ---------------------------------------------------------

----- O interior e os territórios de baixa densidade precisam, desesperadamente, que sejam 

vistos como uma causa nacional de aumento da coesão territorial e social, que se 

implementem medidas concretas de redução das diferentes assimetrias que se fazem 
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sentir, onde a CIM Douro e a força dos 19 municípios seja capaz de envolver, seduzir e 

vincular o poder central para esta causa, materializando em cada município e no território 

Douro, os investimentos necessários. -----------------------------------------------------------------------

----- Este documento, entre vários investimentos transversais ao território do Douro, prevê 

para benefício e interesse direto do município de Moimenta da Beira: -----------------------------

----- a) - O IC 26, uma das acessibilidades mais desejadas pelos Municípios desde 

Amarante até Trancoso, mas que, após mais de uma década de avanços e recuos em 

estudos, projetos e retificações, se mantem uma via inter-regional sem sair do papel; --------

----- b) - Os regadios (barragens), tão ambicionados pelos nossos produtores agrícolas, 

mas que também já ultrapassam uma década à espera, continuando a ser apenas projeto.-

---- Portanto, nada de novo para Moimenta da Beira. O que na verdade precisa ser novo é 

a concretização destes investimentos, que são fundamentais e estruturantes, que são um 

valioso contributo ao desenvolvimento e à coesão territorial e social. ------------------------------

----- E a CIM Douro, em geral, deve ter a capacidade e a força necessária, através dos 

autarcas que a compõem, para reivindicar os investimentos fundamentais ao 

desenvolvimento da linha do Douro em geral e, em cada município em particular, 

dependendo muito da eficiência, capacidade interventiva e reivindicativa dos autarcas, quer 

junto da CIM Douro, quer junto do Governo Central. E aqui, sim, a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira precisa de se manter atenta e interventiva. --------------------------------------

----- Mas os dois projetos/programas citados não podem ser os únicos benefícios que a 

CIM Douro deve trazer para o Município de Moimenta da Beira, correndo-se o risco de não 

beneficiarmos nada, como tem acontecido ao longo dos últimos anos e, portanto, a Câmara 
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Municipal de Moimenta da Beira, tem de procurar tirar o melhor partido deste instrumento 

financeiro, através da continuação de uma ação firme, estratégica, cooperante e 

reivindicativa, não perdendo nenhuma oportunidade de intervenção e colaboração, 

devendo investir intensamente no projeto global, para mais poder beneficiar nas 

oportunidades setoriais e territoriais. -------------------------------------------------------------------------

----- Todos os projetos e interesses estratégicos da CIM Douro2030, só serão 

consequentes se conseguirem estar espelhados na estratégia do Portugal 2030. --------------

----- Se no passado o Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central – PIDDAC, parecia algo lá longe, hoje, as Comunidades 

Intermunicipais vieram trazer proximidade, força territorial e consequentemente uma visão 

mais próxima da realidade. O que é preciso é saber tirar o melhor partido possível dessa 

oportunidade, o que, estou certo, o executivo camarário será capaz de fazer”. ========== 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ==================== 

===== 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 quinze minutos, 

da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ============= 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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