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ATA Nº 8/2019 

Aos 7 dias do mês de maio de 2019, no edifício dos Paços do Município e sala de 

reuniões da Assembleia Municipal, reuniu-se, para a segunda reunião da segunda 

sessão ordinária do ano 2019, a Assembleia Municipal de Espinho presidida pela 

primeira secretária Joana Raquel da Silva Devezas e secretariada por Rosa Martins de 

Freitas Duarte e Guilhermino Pedro de Sousa Pereira, com a seguinte ordem de 

trabalhos  

1. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia; 

4. Deliberar sobre as propostas que visam prosseguir as atribuições da Autarquia; 

5. Apreciar a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade 

municipal; 

6. Aprovar as Atas. 

A reunião iniciou-se às 21h30 dado que, à hora inicialmente designada, não se 

encontrava presente a maioria do número legal de membros desta Assembleia. 

A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Joaquim José Pinto 

Moreira. Estiveram também presentes os Vereadores Maria de Lurdes Santos Ganicho 

e Adelino Miguel Lino Moreira Reis.  

Foi verificada a presença dos membros Guy Alberto Correia da Costa Viseu, Filipe 

Alexandre Perdigão Carvalho Pinto, José Maria Pereira de Carvalho e Sá, António José 

Nunes Teixeira Lopes, Jorge Eduardo da Nave Pina, Henrique José Pedro Cierco, Jorge 

Manuel de Oliveira Carvalho, António Manuel de Sousa Andrade e dos Presidentes da 

Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim - Nuno Pinto de Almeida, da Junta de 

Freguesia de Espinho – Vasco José Carvalho Alves Ribeiro, da Junta de Freguesia 

Paramos - Manuel de Oliveira Dias e da Junta de Freguesia de Silvalde - José Carlos da 

Silva Teixeira. 

Foi dada nota do pedido de substituição da Presidente da Assembleia Municipal, Maria 

Filomena Maia Gomes por Isabel Resende e dos membros Ricardo Bastos Sousa por 

Margarida Maria Oliveira Ribeiro, Maria Susana Gomes de Castro Valente por Mariana 

Gonçalves, Teresa Manuel Dias Leite de Carvalho e Magalhães por Floriano Alves, 

António Manuel Pinto de Oliveira por Vitor Ruivo, Diogo dos Santos Pedrosa por 

António Carvalho, Graça Hermínia Conceição Dias Pereira por Diogo Machado, João 
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Paulo Sobral do Couto Silva Carapeto por Maria José Rebelo, José Adolfo Carvalho 

Rocha Fernanda Guedes Bastos e José Emanuel Teixeira Carvalhinho por António 

Regedor. 

Verificado o quórum, a Presidente da Assembleia Municipal em exercício declarou 

aberta a reunião, começando por anunciar que o Agrupamento de Escolas Manuel 

Gomes de Almeida foi distinguido com Menção Honrosa pelo Júri do Concurso dos 

Prémios ANAM na categoria de “Trabalho de âmbito Escolar, com o trabalho “Incluir 

Quer-se”, pedindo aos alunos Afonso Rodrigues e Edgar Salgado que viessem 

apresentar o Diploma atribuído pela ANAM. 

Concluída a apresentação, a reunião prosseguiu com o ponto 1 da ordem de trabalhos: 

Deliberar sobre os assuntos agendados para o período de antes da ordem do 

dia com os documentos não discutidos na anterior reunião. 

Jorge Carvalho (CDU): “Moção/Recomendação (melhor aproveitamento 

Tribunal de Espinho): Considerando que esta Assembleia Municipal aprovou 

anteriormente repetidos documento críticos sobre o atual mapa judiciário e, como mal 

menor, pretendia a fixação em Espinho de uma secção de Família e Menores; Que 

apesar dos esforços e dos fortes argumentos desta Assembleia Municipal e da Câmara 

Municipal, o Ministério da Justiça manteve a injustiça do precipitado mapa judiciário; 

Que é uma dor de alma ver o Tribunal de Espinho (edifício público) quase vazio e sem 

aproveitamento, enquanto grande parte dos processos foram transferidos para um 

edifício arrendado por renda excessiva, já sobrecarregado, com atrasos significativos e 

com condições físicas inferiores ao Tribunal de Espinho; Que, apesar das promessas 

de reapreciação, decorridos mais de três anos, a senhora Ministra da Justiça manteve 

total indiferença aos justos e repetidos apelos do município de Espinho; Que um 

número muito significativo dos processos pendentes em Família e Menores da Feira, 

são de cidadãos residentes no concelho de Espinho que têm de se deslocar, com 

dificuldade, a Santa Maria da Feira. A Assembleia Municipal de Espinho, reunida na 

sua sessão de 29 de Abril de 2019, protesta mais uma vez contra a retirada de 

valências ao Tribunal de Espinho e volta a apelar à Senhora Ministra da Justiça que 

cuide do erário público, não deixando desperdiçar tantos milhões de euros, quando o 

Tribunal de Espinho pode, pelo menos, acolher gratuitamente a secção de Família e 

Menores.” 

Não houve intervenções.   
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Votação: aprovado por unanimidade  

Jorge Carvalho (CDU): “Moção Passes Sociais - Área Metropolitana do Porto: 

Desde o dia 1 de Abril último que um novo preçário de passes sociais, abrangendo o 

Andante da Área Metropolitana do Porto, está em vigor para os espinhenses. Trata-se 

de uma medida de enorme alcance para a vida dos utentes e para a sua mobilidade, 

mas também em termos energéticos e ambientais. Tem significativos reflexos no 

aumento do rendimento disponível dos trabalhadores, dos pensionistas e dos 

estudantes. Após a consagração deste benefício social significativo – que durante 

muitos anos foi defendido apenas pelo PCP e pelo PEV – espera-se que o Governo 

possa avançar decisivamente na aposta na ferrovia, melhorando, substituindo e 

aumentando o material circulante ferroviário, melhorando, recuperando e alargando o 

caminho-de-ferro em Portugal, abrindo novos postos de trabalho. Valorizando-se esta 

medida, devemos também prosseguir a luta pelos investimentos necessários que 

assegurem a todos o direito ao transporte público de qualidade. A Assembleia 

Municipal de Espinho, reunida na sua sessão de 29 de Abril de 2019, congratula-se 

pelas novas modalidades e preços do passe social para transporte público na área 

metropolitana do Porto. Exorta ainda o Governo a investir nos transportes públicos 

para aumentar e qualificar a respectiva oferta.” 

Intervenções: 

Carvalho e Sá (PSD) popôs que fosse feita uma alteração ao documento. Disse que 

foram distribuídos uns panfletos em que o PS pessoalizou uma medida do governo 

português e que os privados não foram validados. Os passes “sub12” entravam em 

vigor só em setembro. Fez notar que as pessoas queixavam-se que grande parte da 

população no interior não foi beneficiada, aplicando-se a medida às áreas ricas do 

Porto e de Lisboa. Deviam ter em atenção que não estava tudo feito, que existiam 

muito erros e precipitação e com as pressas deixavam-se ficar muitas pessoas para 

trás e desfavorecidos.     

António Regedor (PMG) referiu que era uma moção oportuna, sensata e 

considerava que estava muito bem formulada, tratando-se de uma medida 

francamente importante na sociedade portuguesa, na mudança de paradigma de 

mobilidade, na mudança de paradigma de organização das cidades, na mudança de 

paradigma no modo como entendiam a qualidade de vida. Referiu que aquela medida 

foi implementada na áreas metropolitanas com maior capacidade para concretizá-la 
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mais rapidamente e era para ser aplicada a todo o país, sendo que também avançaria 

para o setor privado. Disse que os municípios deviam estar muito atentos à mudança 

de paradigma da mobilidade, sendo que aquela medida vinha responder aquilo que 

era mais progressivo, mais moderno na Europa, melhorando as nossas cidades com 

transportes com mais suavidade e que também protegia a saúde. Referiu que havia 

apenas uma frase com a qual não se identificava, uma vez que já numa sessão da 

Assembleia Municipal fez notar ao anterior Presidente da Câmara Municipal que devia 

ter feito esforço para a modalidade do Andante, anteriormente em vigor, abranger as 

freguesias de Silvalde e de Paramos, não ficando apenas limitado à estação de 

Espinho.      

António Andrade (BE) disse que a medida era tão boa que, viesse de onde viesse, 

não tinha qualquer rebuço em congratular-se com ela. Disse que eram medidas a 

favor da população, eram uma mais-valia e deviam ser consensuais. 

Teixeira Lopes (PS) referiu que a moção apoiava uma medida eminentemente social 

e tinha em conta a problemática da ferrovia portuguesa, na qual o governo tencionava 

fazer um investimento que permitiria o seu melhoramento, embora ainda muito longe 

das necessidades. Disse que a ferrovia portuguesa, instrumento importante para o 

desenvolvimento do país, foi sucessivamente aniquilada. Disse que aquela medida era 

profundamente revolucionária sob o ponto de vista da economia e da sociedade 

portuguesa, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, embora reconhecesse que 

os concelhos que não faziam parte da área metropolitana do Porto não beneficiariam, 

ainda, dos preços extraordinariamente importantes que iam ser praticados. Disse que, 

nas entrevistas feitas pela comunicação social, ouviam-se as pessoas a afirmar que 

economizariam 50 ou 80 euros mensais. Fez notar que não existia ali demagogia 

alguma, tratando-se de uma medida que visava beneficiar as pessoas que utilizavam 

os transportes públicos. 

Jorge Carvalho (CDU) disse que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto 

abrangiam, talvez, mais de dois terços das pessoas que diariamente circulavam em 

transportes públicos. Referiu que, apesar dos vários esforços por parte da Câmara e 

da Assembleia para implementação de uma linha do Vouga que permitisse o 

transporte e a fluência naquela área, ainda não houve concretização. Fez notar que 

era uma medida importante. 
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Presidente CME pediu a palavra para referir que aquela medida trazia duas grandes 

vantagens: trouxe desafogo no orçamento das famílias e, tendo Portugal assumido 

compromissos no âmbito das políticas de descarbonização, a aposta em modos suaves 

de transportes coletivos de passageiros, ajudava a cumprir as metas assumidas. Fez 

notar que foi uma proposta apresentada, na cimeira de Sintra, pelos municípios das 

Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa ao Governo e que o esforço orçamental e 

financeiro não era só feito por parte do Governo, sendo que todas as autarquias das 

duas áreas metropolitanas comparticipavam para o passe único. Disse que existiam 

ainda questões por resolver, como a do passe sub13, em que as crianças até aos 12 

anos inclusive teriam passe gratuito, esperando que as coisas fossem homogéneas 

relativamente aquele passe em toda a área metropolitana do Porto, tratando todos de 

igual modo, porque sabia que existiam Câmaras com maior capacidade financeira que 

tencionavam estender o passe gratuito a todos os estudantes, o que não poderia ser 

feito por outras autarquias. Disse que, infelizmente, ainda existiam operadores 

privados que não aderiram aquele sistema, tendo já anunciado que não o fariam, 

como por exemplo a Auto Viação Feirense. Referiu que, atualmente, o andante já 

funcionava até Paramos e partilhava da grande preocupação em ver a Linha do Vouga 

no estado que atualmente se encontrava, tendo já sido feitos estudos para que se 

tornasse mais moderna e apelativa, esperando que houvesse vontade política por 

parte do Governo para que isso acontecesse, podendo tornar-se no Metro Sul da área 

metropolitana do Porto. 

António Regedor (PMG) referiu que, atualmente, estavam mais conscientes de que 

o processo de destruição da ferrovia em Portugal e a viragem praticamente absoluta à 

rodovia foi um prejuízo enorme para o país. Disse que não eram apenas os 

transportes públicos que estavam em questão, sendo que os modos de transporte 

suaves, onde se incluía a bicicleta, o percurso a pé, eram aspetos a contemplar no 

futuro, tendo de preparar-se as cidades para aqueles modos suaves de mobilidade, 

sendo que gostaria de ver Espinho, com as características que tinha, preparar-se 

naquele sentido. Disse que embora as autarquias participassem no esforço financeiro 

também usufruiriam das vantagens a advir. Referiu que a diferenciação que alguma 

autarquia pudesse exercer em relação a outra, acontecia com diversos outros setores, 

como por exemplo, a medida do cheque nascimento. Disse que, há muito tempo, que 

defendia a mobilidade urbana, as ciclovias nas cidades, a preparação das cidades para 
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um novo paradigma de mobilidade que não assentasse, apenas, no consumo do 

petróleo. 

Votação: aprovado por unanimidade 

A Presidente da Assembleia em exercício informou que não entraram documentos para 

o ponto 4. Deliberar sobre as propostas que visam prosseguir as atribuições da 

Autarquia, passando-se de imediato ao ponto 5. Apreciar a informação escrita do 

Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, dando a palavra ao 

Presidente da Câmara que referiu prescindir da apresentação do documento, 

passando-se então às questões. 

Henrique Cierco (PMG) perguntou se a Câmara Municipal estava por dentro do 

assunto e qual a sua posição, relativamente ao projeto para impulsionar a 

competitividade do porto de Leixões, com a criação de um quebra-mar de 300 m, o 

que representava, de acordo com os técnicos, um sério impacto erosivo na orla 

costeira espinhense. Perguntou se o espaço existente entre a ponte pedonal, a Rua 5 

e Av. Maia e Brenha e o edifício habitacional na parte sul, era suficiente para 

salvaguardar o Regulamento de segurança a edifícios na questão dos incêndios. Disse 

que, frente ao edifício público da guarda-fiscal, na Rua 2, existiam 5 lugares de 

estacionamento reservados, contudo nunca vira nenhum veículo da guarda-fiscal ou 

da GNR ali estacionado, fazendo notar que, em tempo de praia, aqueles lugares eram 

muito apetecíveis. Perguntou como se processaria a festa a Nossa Senhora da Ajuda 

devido às obras a decorrer na zona. 

Jorge Carvalho (CDU) referiu que a informação escrita continuava a não cumprir 

com a recomendação da Assembleia e com a legislação e perguntou se o arquiteto Rui 

Lacerda tinha apresentado um projeto à Câmara Municipal relacionado com transporte 

citadino gratuito em todo o concelho, uma vez que, antes de falecer, teve um 

encontro com ele em que aquela questão tinha sido abordada. 

Guy Viseu (PSD) referiu que, em outubro de 2018, o executivo apresentou à 

Assembleia Municipal um acordo firmado com a empresa concessionária do 

parqueamento de Espinho que daria uma rentabilidade para o erário público de 170 

mil euros anuais, sendo que a oposição apresentou dúvidas sobre aquele acordo, quer 

em termos da sua rentabilidade, quer em termos da sua idoneidade e solicitou ao 

executivo que pedisse um estudo a 3 universidades para saberem qual a alternativa 

mais favorável. Referiu que foi também proposta a criação de uma comissão de 
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acompanhamento para supervisionar os trabalhos. Fez notar que, decorridos 6 meses, 

ainda não obtiveram qualquer resposta sobre o assunto e que o erário público perdeu, 

entretanto, cerca de 90 mil euros. Perguntou em que situação se encontrava aquele 

assunto. 

Presidente CME respondendo às questões colocadas, disse que a erosão costeira e o 

avanço do mar tinham como primeira causa as alterações climáticas e, de acordo com 

os técnicos, provocados, a sul do rio Douro, com a construção das sucessivas 

barragens, que impediam o depósito das areias nas praias, e ao Porto de Leixões, 

tendo-se agravado com a construção do terminal de cruzeiros que obrigou à retirada 

de mais inertes, juntando-se, agora, o quebra-mar de 300 metros. Disse que a ponte 

pedonal construída no âmbito do RECAFE obedeceu a regras rígidas de segurança, 

tendo o projeto e a execução sido monitorizados pelas Infraestruturas de Portugal e 

pela CP, tendo merecido aprovação das Infraestruturas de Portugal. Disse que a 

distância mínima regulamentar era de 4 metros, sendo que a distância existente era 

de 10 metros. Sobre os lugares de estacionamento da Guarda-Fiscal disse que a 

Câmara iria comunicar à Guarda Fiscal, que ficariam com apenas um lugar reservado 

naquele local. Disse que a festa de Nª Sª da Ajuda realizar-se-ia com as devidas 

adaptações às circunstâncias, enquanto não acabassem as obras do RECAFE, fazendo-

se alteração, se necessário, do percurso da procissão. Relativamente à informação 

escrita, referiu que tinham adicionado um conjunto de informação suplementar, 

nomeadamente quanto à Energaia, à Associação Terras de Santa Maria, à AMP, à 

LIPOR. Disse que, nem ele nem a Vereadora do Pelouro, tiveram qualquer conversa 

com o arquiteto Rui Lacerda sobre a questão do transporte citadino gratuito em todo o 

concelho. Deu conhecimento que estava em preparação e seria lançado brevemente 

um concurso público internacional para transporte de Passageiros para toda a área 

metropolitana do Porto, intramunicipal e intrametropolitana. Respondendo ao vogal 

Guy Viseu, disse que, após consulta às três universidades indicadas pela Assembleia 

Municipal, apenas a Universidade Católica Portuguesa apresentou proposta, tendo sido 

já deliberado em reunião de Câmara a adjudicação do estudo àquela Universidade, 

faltando apenas a assinatura do contrato. 

Passando-se à apreciação politica, tomou a palavra o vogal Jorge Carvalho (CDU) 

referindo que a informação escrita melhorou, mas continuava a não dar cumprimento 

aos itens da recomendação aprovada naquela Assembleia Municipal. 
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Guy Viseu (PSD) disse que entendia que a informação prestada era suficiente, tendo 

já desafiado o vogal Jorge Carvalho a visualizar e a apresentar informações escritas de 

outras Câmaras Municipais, como por exemplo a de Loures, para poderem fazer uma 

comparação . 

Jorge Carvalho (CDU) protestou, dizendo que se fosse membro da Assembleia 

Municipal de Loures, exigiria ao Presidente da Câmara Municipal que cumprisse a Lei. 

Aprovação das atas  

As atas n.ºs 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 e 5/2019 foram aprovadas por 

unanimidade, tendo participado na votação apenas os membros que estiveram 

presentes nas reuniões a que se reportam as atas em apreciação.  

A Presidente da Assembleia em exercício deu por encerrada a reunião. As deliberações 

tomadas na presente reunião foram aprovadas, por unanimidade, em minuta ao 

abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após sua leitura 

pela Presidente da Assembleia. 

Para constar e devidos efeitos, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 61.º 

do Regimento, lavrou-se a presente ata, que tem como suporte gravação digital de 

tudo quanto ocorreu na respetiva reunião, e vai ser assinada pela Presidente da 

Assembleia Municipal em exercício e por mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha 

Gonçalves, funcionária municipal da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo, designada para o efeito, que a elaborei nos termos legais.  

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício, 

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 


