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Ata n.º 10  

6.ª Sessão extraordinária da Assembleia Municipal d e Portalegre, 
realizada em 27 de outubro de 2014 

 

Aos 27 dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de 
Portalegre, no auditório do Centro de Congressos da Câmara Municipal, reuniu 
a Assembleia Municipal de Portalegre, com a presença dos seguintes 
membros: Jorge Luís Lourinho Mangerona, António Adriano de Ascensão Pires 
Ventura, Jorge Manuel Martins Isidro Domingues, Hugo Chichorro e Silva 
Capote, João Nuno Cativo Cardoso, Luís David de Moreira Testa, Sara Cidrais 
Cid, José Miguel Moreira Serafim, António Parente (em substituição de Maria 
da Conceição Grilo, nos termos do artigo 78.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua atual redação), Amândio José Valente e Valente, Constantina 
do Rosário Frota Nunes Andrade Henriques, Luís Manuel Neves Pires Barata, 
Raúl Alberto Carrilho Cordeiro, Cristóvão da Conceição Ventura Crespo, Maria 
da Conceição Ceia Miranda, Ana Maria Soares Lopes, Rui Guerreiro Marques 
Simplício, Fernando José Patrão Areias, Luís Miguel Páscoa Alentejano, Sílvia 
Maria Pinheiro Miranda Relvas, Diogo Júlio Cleto Serra, Manuel Marques (em 
substituição de Vera Caixeiro, nos termos do artigo 78.º, da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, na sua atual redação), Luís Miguel Candeias Ricardo, Manuel 
Joaquim Lacão Carvalho, João Hermínio Henriques Janeiro, Bruno José 
Marchão Calha, Francisco Manuel Frutuoso Carriço, Artur Jorge Coelho 
Correia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da mesa, Jorge Mangerona deu por aberta a sessão eram 21:15 
horas e após a chamada deu a palavra aos presentes. ---------------------------------  

  

ORDEM DO DIA: 

 

1 – Documento Estratégico para o Desenvolvimento de  Portalegre;  

Presente o documento estratégico para o desenvolvimento de Portalegre, 
apresentado pela CDU, que a seguir se transcreve: 

  
A indústria como fator fundamental para criar emprego, gerar riqueza e 
promover o bem estar social, numa cidade aprazível e num concelho 
sustentável 
Preâmbulo 
A Constituição da República Portuguesa, lei fundamental da soberania 
nacional, consagra no seu artigo 9.º como tarefa fundamental do Estado 
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Português, “promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território 
nacional” e no seu artigo 81.º estabelece como incumbência prioritária do 
Estado, “promover a coesão económica e social de todo o território nacional, 
orientando o desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de 
todos os setores e regiões e eliminando progressivamente as diferenças 
económicas e sociais entre a cidade e o campo e entre o litoral e o interior.” 
Na ação governativa nacional, sucessivos governos têm tripudiado deste 
imperativo nacional e as assimetrias regionais têm-se acentuado, com graves 
prejuízos para as regiões do interior e pondo em causa a própria coesão 
nacional. 
O retrocesso social e económico de toda a região de Portalegre, e em 
particular da sua capital de distrito, é uma consequência dessa ação política 
nacional, da responsabilidade de sucessivos governos, que têm excluído esta 
região de qualquer estratégia sustentada de desenvolvimento e de 
infraestruturação coesa e ponderada do território nacional. 
Como exemplo mais recente dessa discriminação negativa atente-se no “Plano 
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI)” concebido pelo atual 
governo e que inclui o plano de investimentos nacionais para a próxima 
década. Anunciado como uma estratégia de “crescimento, competitividade e 
coesão – para que tudo fique mais perto”, o PETI nem uma linha dedica ao 
distrito de Portalegre e à sua cidade capital de distrito. 
Considerando que o PETI é apresentado como uma “visão de longo prazo” até 
2050, verifica-se que o governo adia Portalegre para as próximas décadas, não 
prevendo, desde já, qualquer investimento estratégico entre 2013 /2020, tanto 
ao nível da sua “estratégia de transportes e infraestruturas”, como também na 
sua estratégia para o “crescimento, emprego e fomento industrial 2013/2020”. 
A esta omissão do governo nacional deve o governo local da Câmara Municipal 
de Portalegre contrapor com uma visão estratégica sustentada, propositiva e 
reivindicativa, capaz de afirmar o distrito de Portalegre, em geral e a sua capital 
de distrito, em particular como uma cidade e uma região que contam para o 
desenvolvimento nacional e para a sua coesão territorial.     
 
A cidade de Portalegre é a cidade industrial do Alentejo. 
 
A identidade industrial de Portalegre consolida-se em pleno século XVIII, 
quando o Marquês de Pombal instala em Portalegre a Real Fábrica de 
Lanifícios, reconhecendo a atividade já aqui existente, a abundância de água e 
a qualidade da mão de obra disponível.  
Desde então, a atividade industrial na cidade de Portalegre nunca mais parou 
de se reforçar e atinge um dos seus máximos expoentes com a instalação da 
indústria corticeira, em plena revolução industrial no final do século XIX. 
Às indústrias de lanifícios e de transformação da cortiça vieram  juntar-se, mais 
tarde, a indústria química da antiga Finicisa, com a produção de fibras para a 
indústria têxtil, conferindo a Portalegre uma cultura industrial, única no Alentejo, 
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que permitiu atrair, depois, outras indústrias, nomeadamente de produção de 
componentes para automóveis, como foram os casos da Johnson’s Control e 
da Hutchinson, empresas instaladas em Portalegre, já em pleno final do século 
XX, na sua zona industrial. 
Como é próprio de uma cidade alentejana do interior do país, as pequenas e 
médias empresas predominam, nomeadamente as agroindústrias, merecendo 
destaque as indústrias vinícolas e de laticínios, a par com indústrias de 
confeção e vestuário, indústrias alimentares e micro empresas de natureza 
familiar, nos mais variados ramos de atividade, mas com grande importância 
para o tecido económico local. Merece, ainda, destaque a instalação da 
Manufatura da Tapeçaria de Portalegre, que trabalhou como nenhuma outra, a 
matéria prima da lã, concebendo uma tapeçaria de arte única no mundo e que 
projetou mundialmente o nome de Portalegre. 
Também esta exclusividade foi uma característica da atividade industrial de 
Portalegre. 
Neste início do século XXI, do tecido industrial de Portalegre, outrora pujante e 
de referência no plano regional e nacional, resistem ainda a Hutchinson, que é 
a segunda maior empresa empregadora do distrito de Portalegre; o Complexo 
Industrial da Quinta de São Vicente, herdeiro da antiga Finicisa e que reúne a 
Evertis e a Selenis; a indústria de laticínios Serraleite, assente numa lógica 
cooperativa de estreita relação com os produtores de leite da região; a 
Manufatura da Tapeçaria de Portalegre; e, como herdeira da tradição da 
transformação corticeira que alimenta ainda a identidade de Portalegre, a 
Robcork. 
Algumas empresas foram constituídas como suporte a estas empresas 
maiores, fornecendo-lhes componentes ou assegurando-lhes suporte logístico 
essencial. É o caso das empresas de transportes de longo curso onde pontifica 
a Transnil e os Transportes Pacheco. 
A produção vinícola assume, também, um papel de relevo no concelho de 
Portalegre, despontando as primeiras experiências de enoturismo, com um 
franco potencial de desenvolvimento. 
No entanto, as políticas nacionais de desinvestimento no interior do país, 
provocando o seu despovoamento, a transferência ou encerramento de 
serviços e infraestruturas, ou a precaridade das redes viárias, são as primeiras 
responsáveis pela atual situação que afeta negativamente Portalegre. 
Apesar do desinvestimento de sucessivos Governos Centrais no interior do 
País, o tecido industrial de Portalegre resistiu durante a década de 80, tendo 
mesmo tido alguma renovação, como por exemplo, a Johnson Controls e a 
Hutchinson mesmo no final do seculo XX.  
No entanto na última década as sucessivas governações municipais, 
conduziram-nos até à situação em que hoje se encontra, com as suas ruas 
completamente esburacadas e com a substituição da indústria por grandes 
áreas comerciais (cuja função é importante, mas desejavelmente 
complementar) e até por serviços públicos diversos, onde não faltam uma 
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unidade turística/hoteleira, já falida e encerrada, unidades de saúde e até uma 
igreja! 
A confusão entre área industrial e área mista, que persiste em manter-se na 
zona industrial de Portalegre é um dos primeiros fatores dissuasores da 
instalação de indústrias e decorre da opção errada, da Câmara Municipal de 
Portalegre, que desacreditou da potencialidade industrial de Portalegre. 
Aliás, é completamente errado caracterizar-se o concelho de Portalegre como 
um concelho rural. 
Assim como foi errado permitir-se a instalação “selvagem” de grandes 
superfícies comerciais, no perímetro urbano da cidade, que nada acrescentam 
de inovador ao tecido comercial do concelho e asfixiam totalmente o comércio 
tradicional. A antes dinâmica Rua do Comércio, que se apresentava como uma 
área comercial ao ar livre, diferenciadora da oferta comercial e garantia da sua 
qualidade, reflete agora a inércia da Câmara Municipal para com a atividade 
económica no seu território.  
Esta inércia, para além de asfixiar o comércio, repercute-se negativamente 
noutras atividades económicas importantes, como é o caso do turismo, que 
acaba por ter de apresentar um produto desleixado e sujo, como estão os 
espaços públicos municipais, as ruas da cidade e os caminhos municipais nas 
freguesias rurais, ou degradado e a carecer de manutenção, como são 
exemplos todo o centro histórico da cidade e equipamentos municipais de 
interesse histórico e patrimonial: o Castelo de Portalegre e a sua Barbacã, o 
histórico edifício dos Paços do Concelho, a Quinta da Saúde e o seu Parque de 
Campismo que continuam encerrados, a Fábrica Robinson nomeada como 
“vazio urbano” pelo próprio conselho de administração da Fundação que a gere 
em nome da Câmara, ou os próprios jardins da cidade, os seus lagos e as 
fontes de Portalegre, entre outros espaços públicos. 
Mas, para a criação de emprego, fixação de pessoas e criação de riqueza e 
bem estar, Portalegre precisa de reafirmar a sua vocação industrial. 
Para tal é urgente a implementação das 11 medidas que a seguir se enunciam: 
 
11 medidas urgentes para afirmar a vocação industrial de Portalegre 
 

1. Portalegre tem de assumir o seu papel de capital de distrito, exercendo 
uma função de influência junto do governo central que atraia 
investimento do Estado e inclua esta região nos planos estratégicos do 
governo. Desde logo o Plano Estratégico dos Transportes e 
Infraestruturas (PETI), bem como a Estratégia para o Crescimento, 
Emprego e Fomento Industrial, não podem ignorar Portalegre, as suas 
capacidades demonstradas e a sua potencialidade presente e futura. 
Este papel reivindicativo tem de ser exercido pela Câmara Municipal de 
Portalegre, mobilizando sinergias com todos os municípios do distrito e 
todas as instituições e afirmando a posição geo-estratégica de 
Portalegre no contexto nacional e de ligação com a Europa. Neste 
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quadro, Portalegre tem de ser considerado um parceiro fundamental na 
infraestruturação e rentabilização do anunciado “corredor ferroviário sul”, 
que ligará Sines, Setúbal, Lisboa e a fronteira do Caia. 
   

2. A Câmara Municipal de Portalegre deve assumir um claro e inequívoco 
papel facilitador da fixação de indústrias, acompanhando em 
permanência e de modo profissional o funcionamento das indústrias 
existentes, bem como toda e qualquer intenção de investimento que, 
aferida a sua bondade, viabilidade e sustentabilidade, deverá passar 
imediatamente à sua fase de execução. 
 

3. A Câmara Municipal de Portalegre deve assumir um papel catalisador 
das sinergias necessárias à implantação, expansão e funcionamento 
das indústrias do concelho, intermediando e articulando as diversas 
entidades que podem exercer um papel decisivo na sustentabilidade de 
cada projeto industrial. O Instituto Politécnico, o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional ou as estruturas sindicais são entidades 
incontornáveis para a qualificação dos trabalhadores e para a qualidade 
das suas condições de trabalho. Mas, também a permanente 
disponibilidade para o diálogo com as empresas e o exercício de um 
papel mediador entre os diferentes interesses, salvaguardando sempre o 
superior interesse público, é um papel decisivo que a Câmara deve 
assumir e desempenhar com imparcialidade e sentido de serviço 
público.  
 

4. O controlo dos custos dos fatores de produção, nomeadamente a água e 
a energia, é essencial para a sustentabilidade das empresas e, também 
neste aspeto a Câmara Municipal de Portalegre tem um importante 
papel a desempenhar, tanto naqueles que se encontram na esfera das 
suas competências, como na pressão que pode exercer sobre o governo 
central. Importa, neste caso, que a Câmara Municipal de Portalegre 
altere a sua tradicional posição de subserviência aos governos 
nacionais, sendo capaz de reivindicar medidas de discriminação positiva 
tão necessárias à coesão territorial.  
 

5.  A Câmara Municipal de Portalegre tem a obrigação de garantir a 
qualidade de serviços essenciais da sua esfera de competência, como 
sejam o serviço de transportes públicos municipais, ou o normal 
abastecimento de água, evitando-se situações como a ocorrida no verão 
de 2013 e que comprometeu o fornecimento de água à Hutchinson e, 
por conseguinte, a sua normal laboração. 
 

6. A qualidade das vias de comunicação municipais é essencial para a 
manutenção e atração de empresas. Desde logo as ruas e acessos da 
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própria zona industrial. A elaboração e execução de um plano de 
emergência para a repavimentação dessas ruas, atualmente em estado 
de completa degradação, deve ser uma prioridade, bem como a 
elaboração de um subsequente plano de conservação e manutenção. 
 

7. A clarificação do tipo de classificação da zona industrial de Portalegre é, 
também, uma prioridade. Não é indiferente tratar-se e de uma zona 
mista ou de uma zona industrial, nomeadamente para a taxação que é 
aplicada sobre as empresas ali instaladas ou a instalar. Neste caso, o 
superior interesse municipal passa pela atratividade da nossa zona 
industrial e esse deve ser o principal critério a ter em conta na aplicação 
de taxas. 
 

8. Em diálogo com as empresas existentes, a Câmara Municipal de 
Portalegre deve equacionar a vantagem de desenvolvimento de uma 
plataforma logística de iniciativa municipal, ou, em alternativa, assumir 
um papel mediador no mercado, em caráter de permanência, para a 
rentabilização das estruturas existentes. A elaboração de protocolos de 
colaboração e a assunção de compromissos é uma via a seguir pela 
Câmara, com vista ao cumprimento deste desígnio municipal.   
 

9. No âmbito do papel facilitador para a instalação de empresas, a Câmara 
Municipal de Portalegre deve providenciar as adequadas condições para 
a fixação dos seus quadros superiores. Não é admissível que um gestor 
de uma empresa instalada em Portalegre, exerça as suas funções longe 
da cidade, como já aconteceu no passado recente. A disponibilização de 
casas de função, com rendas adequadas, numa lógica de 
relacionamento institucional, deve ser uma prioridade. Note-se que esta 
opção não substitui, nem sequer concorre, com a desejável politica de 
habitação social que a Câmara deve, naturalmente, prosseguir. Mas 
reveste um caráter fundamental para uma estratégia de expansão 
industrial e de atração de novas empresas. 
 

10. Para Portalegre recuperar a sua identidade como cidade industrial é 
imprescindível que recupere também o seu prestígio de cidade branca, 
com bons ares e boas águas. Tem, assim, que se tornar uma cidade 
atrativa, com ruas limpas e cuidadas, com um forte comércio 
diferenciado, com uma oferta cultural regular, com circuitos de turismo 
de natureza e cultural, com uma adequada rede de equipamentos 
desportivos, culturais e recreativos, uma rede escolar qualificada, enfim, 
capaz de proporcionar níveis de qualidade de vida próprios de uma 
cidade europeia de media dimensão, mas com a mais valia da sua 
identidade própria e diferenciadora. Só assim será possível tornar 
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Portalegre uma verdadeira mais valia para o investimento empresarial e 
para a fixação de empresas. 
 

11. A ação da Câmara Municipal de Portalegre deve ter sempre em conta a 
prioridade à manutenção das indústrias existentes. Nos critérios para a 
atração de novas indústrias devem ser consideradas as indústrias não 
poluentes e as agroindústrias transformadoras dos produtos endógenos, 
nomeadamente os produtos agroalimentares certificados e a 
potencialidade turística das artes e ofícios tradicionais que, aliados a 
uma estratégia sustentável de regeneração urbana, permitirão 
redinamizar zonas em vias de degradação da cidade, como é exemplo o 
bairro da Vila Nova, onde seria desejável a instalação de um cluster de 
artes e ofícios tradicionais, criando emprego e dinâmica. Igualmente 
prioritária deve ser a criação de um cluster de indústrias criativas, a 
instalar no espaço da antiga fabrica Robinson, englobando as áreas das 
novas tecnologias e outras como a edição, a  

 

12. Conservação e restauro, as artes e o design, a moda, etc. Recuperar os 
objetivos iniciais para que foi criada a Fundação Robinson é condição 
essencial para esta última medida, corrigindo a deriva perdulária como 
esta tem sido dirigida ao longo dos anos e rentabilizando a mais valia 
técnica dos profissionais que a ela estão afetos. 

 
Portalegre não pode continuar sujeita a uma governação à vista, condicionada 
por interesses particulares ou de grupos de influência. Definir um rumo 
estratégico é fundamental para mobilizar sinergias, estimular o debate e 
orientar a decisão política na Câmara Municipal de Portalegre. Esse é o 
objetivo desta proposta que se coloca à apreciação da Câmara, num primeiro 
momento, pretendendo-se em seguida promover o debate com todos os 
cidadãos do concelho, com vista à alteração do atual estado de coisas e à 
construção de um melhor futuro coletivo, para todos.” 
 
Solicitando o uso da palavra, Hugo Capote disse que tendo o documento sido 
apresentado pela CDU, gostaria que o mesmo fosse o ponto de partida para 
uma discussão alargada. Acima de tudo a CDU pretendia que saísse dali um 
documento que servisse de orientação estratégica para o desenvolvimento do 
concelho de Portalegre. Acrescentou que aquele documento tinha como 
premissa fundamental por cobro à desindustrialização que o concelho tem 
vindo a sofrer nos últimos anos, de modo a voltar a assumir-se como, 
historicamente, sempre tinha sido. Disse que Portalegre tinha uma tradição 
industrial, que se perdeu e, portanto, não havia que ter medo de usar 
determinadas palavras. Relembrou ali o facto de o atual governo ter lançado 
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um Plano de Fomento Industrial e disse que o País tinha de partir para uma 
nova industrialização. Portanto, o importante era que houvesse empresas 
produtivas e transformadoras, que mantivessem o cunho assumidamente 
produtivo, no tecido empresarial da cidade. O que a CDU queria assumir com o 
documento em causa era que Portalegre acabasse com o ciclo de 
desertificação e de perda de influência económica. Disse ainda que aquele 
documento já chegava ali um pouco atrasado, porque seria suposto ficar 
englobado no plano estratégico que o Governo lançou, de transportes e 
infraestruturas e também de fomento industrial, no qual Portalegre foi, pura e 
simplesmente, esquecido. 

Posto isto, disse que a CDU gostaria que o documento fosse amplamente 
discutido e que tivesse força política para ir a tempo de ser incluído nos planos 
atrás referidos. Por último, disse que a CDU propunha ali 11 medidas 
estratégicas, sem qualquer tipo de pudor com o que as mesmas vertiam e que 
a CDU estava aberta a prescindir de algumas frases que pudessem tocar, em 
parte, a memória coletiva dos outros grupos ali presentes. Relevou ainda o 
facto de Portalegre estar atualmente mais pobre e representar também menos 
no PIB nacional do que há 20 anos. ----------------------------------------------------------  

Solicitando o uso da palavra, Jorge Isidro interpelou a mesa para saber se o 
Presidente da Assembleia Municipal tinha promovido, ou não, a habitual 
reunião de conferência de líderes -------------------------------------------------------------  

O Presidente da mesa disse que não, mas que tinha enviado a justificação 
porque não o tinha feito. -------------------------------------------------------------------------  

Novamente no uso da palavra, Jorge Isidro disse que, desde que tinha passado 
a representar-se como independente, nunca mais teve conhecimento de 
súmulas e nem dos tempos. Naquele sentido, invocou o regimento no art.º 41.º, 
no ponto 4 e no art.º 22º, do ponto 8, que referia o seguinte: “Da reunião será 
uma súmula que contenha as presenças e as conclusões, da qual será dado 
conhecimento aos membros e Presidente da Câmara”. Parecia-lhe que era 
entendimento da mesa que a sua pessoa não tinha o direito de estar 
representado nas reuniões da conferência de líderes, nem a receber a súmula 
e, perante tal, considerava que os seus direitos estariam a ser violados. 
Relembrou que a Constituição da República Portuguesa, no seu art.º 13.º - 
Princípio da Igualdade – referia que “Todos os cidadãos têm a mesma 
dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer 
dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, 
religião, convicções políticas ou ideológicas, introdução, situação económica, 
condição social ou orientação sexual.” Mais disse ter o direito de exercer o seu 
mandato em condições iguais a qualquer outro membro daquela Assembleia 
Municipal e, pelo exposto, pretendia recorrer ao plenário, conforme o previsto 
no art.º 43.º, ponto 1. ------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da mesa disse que a intervenção anterior estava fora da ordem 
de trabalhos e aquela era uma questão processual. Relembrou ao membro 
Jorge Isidro que o mesmo não constituía um grupo municipal e, segundo o 
regimento, a conferência de representantes era constituída por grupos 
municipais. Posteriormente, poderia entregar requerimento à mesa. ---------------    

Solicitando o uso da palavra, João Cardoso disse que o grupo do CLIP tinha 
lido com atenção o Documento Estratégico, apresentado pela CDU e que após 
debate o CLIP entendeu que definir uma estratégia para a cidade de Portalegre 
assentasse apenas num único eixo seria limitador. A importância da indústria 
na cidade era histórica mas, atualmente, o paradigma era outro. Por isso o 
CLIP considerava que a cidade se deveria continuar a afirmar do ponto de vista 
industrial, fomentando em especial agro-indústria, mas que o setor do turismo 
seria igualmente estratégico, salientando que o concelho reunia condições 
únicas que o diferencia de todos os outros. Referiu ainda que um documento 
como aquele tinha de estar alinhado com uma estratégia regional e nacional. 
Referiu que o CLIP tinha achado o documento interessante, uma vez que 
focava uma série de fatores importantes. E que como documento estratégico 
poderia e deveria servir de orientação não só para aquele executivo, como para 
os que se seguissem. Disse inclusive que deveria ir evoluindo com o tempo, 
com as correções/adaptações necessárias, sem que fosse unicamente 
centrado na questão da indústria. Por último, adiantou que o grupo do CLIP 
tinha elaborado a partir deste, um outro documento, com alterações no qual foi 
acrescentado a importância do turismo como eixo de desenvolvimento o qual 
apresentou à mesa, para apreciação. --------------------------------------------------------  

Pedindo novamente a palavra, Jorge Isidro, disse que relativamente àquele 
tema também tinha preparado um documento e solicitou ao Presidente da 
mesa que o fizesse chegar a todos os membros, o que não se veio a verificar. 
Perante tal facto, entregou-o à mesa e solicitou que o fizesse chegar a todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da mesa justificou que o documento lhe tinha sido remetido nesse 
dia às 9.00 horas e que duvidava que mesmo que o tivesse enviado, o que não 
fez por não lhe ter sido possível por ter estado no Hospital, alguém o tivesse 
lido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

António Ventura que entretanto solicitou a palavra, disse que a indústria em 
Portalegre esteve sempre ligada a crises, que a crise atual já não era nova e 
que já tinham existido outras mais graves. De seguida fez um breve historial 
sobre as diversas fábricas e empresas existentes na cidade, assim como sobre 
os respetivos produtos. Acrescentou que se deveria olhar para o que já tinha 
acontecido, que a qualidade era o mais importante e que era necessário unir 
esforços e congregar sinergias, para ver o que é que era possível conseguia 
fazer pelo concelho. -------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da mesa disse que além da necessidade de dotar a cidade de 
equipamentos que se traduzissem numa melhoria da qualidade de vida o 
concelho para além de captar investidores teria que captar pessoas. Na sua 
opinião, considerava ser importante reforçar a importância dos serviços porque, 
enquanto capital de distrito, Portalegre afirmava-se também pela importância 
dos mesmos e que estes infelizmente, se têm vindo a deslocar, traduzindo-se 
numa diminuição da população. Disse, inclusive, que a imagem que se fazia 
passar dos serviços em Portalegre era negativa e não facilitava a captação de 
indústrias e de pessoas. -------------------------------------------------------------------------  

Solicitando o uso da palavra, Luís Testa disse que era necessário reconhecer 
que Portalegre precisava de uma terapia de choque, a qual só seria compatível 
com a rápida angariação de um número suficiente de postos de trabalho que 
além de manterem a população existente, permitissem atrair mais população. 
Tal procedimento só seria possível através da indústria, área competitiva, na 
qual Portalegre tinha know-how suficiente para poder vender a investidores. 
Referiu que o desenvolvimento de uma cidade passava não só pela indústria, 
como por outros potenciais e Portalegre tinha-os, mas teriam de ser 
explorados. Na sua opinião, o Município deveria apostar e investir na fixação 
de um número considerável de postos de trabalho. Tal poderia ser feito, 
paralelamente, de dois modos: através do investimento privado e de uma 
política concentrada de investimento público estatal ou regional, albergando 
outras áreas de desenvolvimento, nas quais Portalegre tem potencial para 
apostar. Disse ainda que valeria a pena priorizar os recursos da região, em 
termos de atração de investimento. Disse ainda que as medidas elencadas no 
documento eram valorosas e que gostaria de perceber se o órgão executivo 
tinha, por si só, alguma estratégia para a captação de investimentos privados 
na área industrial  ----------------------------------------------------------------------------------  

Novamente no uso da palavra, Jorge Isidro disse concordar, no geral, com o 
documento apresentado pela CDU. No entanto, defendia um trabalho de 
âmbito distrital preparado ao detalhe, no qual seriam chamadas a participar as 
várias entidades e a população do concelho. Na sua opinião, seria 
indispensável que as autarquias do distrito identificassem as infraestruturas 
fundamentais para os seus territórios, assim como as desnecessárias. 
Defendia, claramente, a aposta nos produtos regionais, nas associações e 
coletividades da região, bem como no clima e no património cultural, de modo a 
procurar inverter o estado das coisas. Por último, considerou que deveria ser 
constituído, na Câmara, um departamento virado para o desenvolvimento 
económico, apoiando o investidor e elaborando um plano estratégico onde 
constassem as mais valias da zona envolvente. ------------------------------------------  

No uso da palavra, Hugo Capote disse que, não se podia ficar em casa à 
espera que as coisas acontecessem e que o ciclo acabasse.  E por fim que a  
CDU estava aberta a incluir o turismo como um vetor de desenvolvimento e até 
mesmo os serviços.  ------------------------------------------------------------------------------   
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No uso da palavra, Fernando Areias disse que estavam a falar a uma só voz e 
preocupados com uma única questão. Parecia-lhe importante que o documento 
da CDU e a retificação feita ao mesmo, pelo CLIP, deveria ser mais unânime, 
no que dizia respeito às restantes bancadas ali representadas. Sendo aquela 
uma das questões mais importantes que já tinham discutido, entendia que teria 
de ser o mais unânime possível que, na sua opinião, deveriam fazer um “livro 
branco”, em que todos trabalhariam no mesmo sentido, contribuindo para algo 
importante e sem limitar ou reduzir outras opiniões. Propôs que se colocasse, 
inclusive, o documento a discussão pública, de modo a que os munícipes 
pudessem contribuir e tornar o mesmo ainda mais rico. --------------------------------  

No uso da palavra, Cristóvão Crespo saudou a CDU por trazer à discussão 
aquela questão. No entanto, uma vez que se estava no ciclo inicial do mandato 
autárquico, o facto de haver uma força política naquela Assembleia a identificar 
a necessidade de se definir o conceito estratégico era pouco abonatório, 
relativamente à governação do Concelho. Se todos reconheciam a 
necessidade de se discutir aquela questão, então era porque não existia fio 
condutor na estratégia do executivo. Mais referiu que o documento era 
facilmente aprovável por unanimidade, sendo que haviam questões que 
deveriam ser mais esgrimidas e discutidas. Por último, referiu que não era 
possível ignorar, o contexto em que se vivia. 

O Presidente da mesa disse que entendia o documento como uma carta de 
intenções, que se prolongasse no tempo. ---------------------------------------------------  

Usando da palavra, João Cardoso em resposta a Cristóvão Crespo, disse que 
o CLIP não estava ali para fazer politiquice, por isso considerava importante 
discutir abertamente o documento em causa. Portanto, entendia que a 
discussão deste documento estratégico não fragilizava em nada o presente 
executivo. Por outro lado, concordava com o que foi dito pelo professor António 
Ventura, porque quem não conhecia a história não conseguia construir o futuro. 
Disse ainda que o setor atual das agro indústrias, do enoturismo e do turismo 
relacionado com os saberes tradicionais era muito relevante para a região, pelo 
que tais linhas estratégicas deviam estar presentes no o documento. --------------   
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse que com apresentação do documento o 
que se pretendia era criar uma afirmação política forte face aos dois planos que 
o Governo criou (PETI e o documento da indústria), nos quais o distrito de 
Portalegre foi completamente esquecido. Se, primeiro que tudo e todos, não 
dissessem o que querem e para onde pretendem ir, então não seriam os 
concelhos vizinhos a dizer-lhes para onde teriam de ir. ---------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que o PS estava disponível para aprovar o 
documento apresentado pela bancada da CDU. Disse ainda que lhe parecia 
que estavam a tentar provocar enxertos, à última da hora, para, de alguma 
forma, desvirtuar a proposta base, para que nada se fizesse e continuasse tudo 
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na mesma. Perante tal, disse esteve quase tentado a subscrever a proposta do 
membro Fernando Areias, mas que para sair daquele limbo programático a 
melhor solução era aprovar o documento da CDU e que a sede de Assembleia 
Municipal aprovasse também a constituição de uma comissão de economia ou 
de assuntos económicos, na qual seria trabalhada mais aprofundadamente a 
proposta da CDU, Sendo que também o PS  concordava com a CDU quanto ao 
facto de a indústria ser o fator essencial para o  desenvolvimento de Portalegre.  
 
Novamente no uso da palavra, João Cardoso perguntou se o PS estava 
disposto a aprovar a proposta original ou a proposta com as alterações do 
CLIP. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que se houvesse um 
grupo, deveria ser constituído com todos os partidos ali presentes.----------------- 
 
O Presidente da mesa disse que, embora as comissões anteriormente eleitas 
pela Assembleia não tenham funcionado muito bem, propôs uma comissão, 
com um prazo definido para apresentar conclusões, em que os diferentes 
grupos apresentassem uma proposta que representasse aquelas 
sensibilidades em causa e se elaborasse um documento síntese que refletisse 
todas as posições e fosse representativo de todo o sentir daquela Assembleia 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Fernando Areias saudou o Presidente da mesa pela 
proposta que apresentou, pois achava ser a atitude mais sensata e a que 
refletia a sensibilidade, recolhida de todas as bancadas ali presentes. Esperava 
que, daquele modo, se pudesse chegar a uma conclusão e elaborar-se um 
documento, não final, mas aberto e servindo de base para o futuro. ----------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote disse que era preciso chegar a um consenso 
e a CDU também concordava com a proposta da mesa. Acrescentou que o 
documento inicial teve algumas vicissitudes e até já deveria ter sido ali levado 
anteriormente. No entanto, consideravam ser importante que, o mesmo, 
servisse de base a outro documento e que fosse consensual, obviamente.  -----  
 
Novamente no uso da palavra, Luís Testa disse que o que lhe parecia lógico 
seria o documento ser aprovado naquela sessão e baixar à comissão, de modo 
a ser aperfeiçoado. Mais disse que uma comissão daquele género deveria 
reunir as vezes que entendesse, fosse com os agentes económicos, os 
sindicatos e as associações de empresários, podendo assim colher outra 
informação e, inclusive, informar a Assembleia do trabalho desenvolvido ao 
longo dos tempos, para que se pudesse afinar a estratégia política e o 
investimento económico do município de Portalegre. Foi naquele sentido que 
fez a proposta anterior, a qual lhe parecia ser a mais razoável. ----------------------  
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Por sua vez, João Cardoso disse que se tivessem concordado com o 
documento inicial da CDU, logicamente que não lhe tinham feito a proposta de 
alteração. Relembrou que, quando o documento foi a reunião de Câmara, o PS 
também fez proposta de alterações e foi assim que o mesmo ali foi àquela 
Assembleia, já com a as propostas do PS. Portanto, a bancada do CLIP não 
iria votar favoravelmente o documento da CDU sem os contributos. ----------------  
 
Usando novamente da palavra, Fernando Areias disse que gostaria de apelar 
ao bom senso daquela Assembleia, visto existirem dois documentos o original 
da CDU e a proposta de alteração do CLIP; contudo, como ainda não se tinha 
chegado a qualquer consenso gostaria de voltar a propor que não fosse 
aprovado nenhum daqueles e que fosse criado um livro branco para que a 
questão se discutisse de forma unânime. ---------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Diogo Júlio salientou que a CDU estaria na disposição de 
melhorar o documento base com as propostas que o CLIP tinha feito e que eles 
concordaram, mas sem que se desvirtuasse o mesmo. Portanto, como o 
documento inicial poderia, obviamente, ser melhorado com propostas de outros 
grupos, Solicitou à mesa que o colocasse a votação, no sentido de o 
aprovarem na generalidade, para depois o melhorarem na especialidade. -------  
 
Solicitando o uso da palavra, Rui Simplício disse corroborar o que foi dito 
anteriormente, pois o que fazia sentido era aprovar aquela proposta, até porque 
foi a única que lhes tinha sido apresentada. ------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que o documento recebido era um 
só, o qual contava com o contributo do PS. Da parte do CLIP não tinha 
recebido qualquer documento e só ali teve conhecimento do documento do 
membro Jorge Isidro. Quanto ao restante, entendia que para melhor 
funcionamento da Assembleia teriam de ter o mínimo de dignidade, sem se 
fugir ao que considerava basilar. --------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa informou que todos eram ali tratados de igual forma. -----  
 
Usando novamente da palavra, João Cardoso disse que a CLIP tinha 
entregado o documento atempadamente, muito antes do documento do 
membro Jorge Isidro, assim como esperaram que os outros também o tivessem 
feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro disse que, enquanto portalegrense, o que lhe 
importava, efetivamente, não eram as propostas ou quem as entregava, mas 
sim a que servisse melhor para o concelho. O objetivo principal só podia ser a 
preocupação com o que resultaria de melhor para o concelho de Portalegre: 
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postos de trabalho, riqueza e melhores condições de vida para a população. E 
na sua opinião, a proposta feita pelo Luís Testa era a que ia ao encontro do 
que estava a dizer, uma vez que ficaria disponível para poder ser melhorada 
posteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Fernando Areias disse achar que, independentemente do 
número das propostas que estavam a votação e de quem tinha recebido ou 
não, não era admissível estarem ali a discutir o “sexo dos anjos”, pois não os 
levaria a lado nenhum. No entanto, relembrou a proposta do Presidente 
daquela Assembleia, para constituir a referida comissão, para poder servir os 
propósitos do concelho.  -------------------------------------------------------------------------   
 
O Presidente da mesa disse que iria então colocar a votação a proposta da 
CDU: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 4 abstenções, aprovar a proposta da CDU. ------------------------------  
   
O Presidente da mesa disse que passariam à votação da criação da comissão. 
Solicitando a palavra, Hugo Capote disse que a CDU propunha o nome do 
membro Diogo Júlio para integrar a respetiva comissão e o dele próprio, para 
suplente. Concluiu, dizendo que aquele processo apenas tinha começado e 
que o documento em causa estaria aberto às contribuições de todos. -------------   
 
No uso da palavra, Luís Testa, relativamente à constituição da comissão, disse 
que uma comissão daquele género deveria ser uma comissão permanente, na 
Assembleia Municipal. Deveria ser, pois, constituída uma comissão de 
assuntos económicos e era com estes contornos que gostaria que aquela 
proposta fosse submetida a votação. --------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa informou que se fosse colocada a votação, a comissão 
teria depois de definir o seu próprio regimento, independentemente de ser uma 
comissão permanente, ou não. ----------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, João Cardoso disse concordar com o que tinha 
dito o membro Luís Testa, visto que fazia sentido criar-se uma comissão que 
pudesse ser continuidade e não esgotar-se com a discussão do documento em 
causa. Disse que o CLIP indicava o nome do membro Miguel Serafim, para 
pertencer à dita comissão e como suplente, o Presidente da mesa, Jorge 
Mangerona. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa colocou à votação a criação ou não de uma comissão 
de assuntos económicos. ------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 1 abstenção, aprovar a criação da comissão de assuntos 
económicos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
   
Usando da palavra, Raúl Cordeiro indicou como membro efetivo para a 
respetiva comissão Luís Testa e, como suplente, Manuel Carvalho. ----------------  
 
2 – Serviços Municipalizados de Águas e Transportes /Opções  
 
Solicitando o uso da palavra, Jorge Isidro perguntou à mesa se poderia 
distribuir um documento que tinha em sua posse. ----------------------------------------  
 
O Presidente da mesa chamou a atenção para o facto de terem de ser 
cumpridos os prazos para a chegada de documentos, principalmente em 
sessões extraordinárias. Permitiu a distribuição do documento, o qual integra 
esta ata e a ela foi apenso. ----------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Amândio Valente disse ter tido a honra de ter já 
feito parte de uma administração dos SMAT. Reconheceu que os serviços 
tinham competência e capacidade de organização, assim como uma vontade 
estratégica de serviço público. Disse ainda que após análise do último relatório 
de atividade dos SMAT ficou, preocupado com o resultado financeiro 
apresentado, nomeadamente na questão dos transportes. Referiu que a CDU 
entendia que a solução para o problema não passava pela restruturação nem 
pelo encerramento de serviços, mas sim por repensar estratégias de futuro. 
Portanto, a CDU propunha que prevalecesse a lógica de serviço público na 
área dos transportes e distribuição de água, no concelho de Portalegre, 
mantendo os SMAT os seus s setores atuais, nomeadamente, a água e os 
transportes; porém, poderiam ser alargadas e consolidadas as suas 
intervenções, de forma sustentada, incluindo por parte da Câmara Municipal, 
nomeadamente nas áreas da educação, da cultura e do associativismo; 
devendo ser tomadas medidas que mantenham uma estratégia de investimento 
em obras e na manutenção das redes; considerar como investimento prioritário 
a separação das águas pluviais das águas residuais e ponderadas as 
diferentes possibilidades dos SMAT alargarem os seus serviços, numa lógica 
multimunicipal, valorizando o vasto conhecimento e qualificação profissional de 
todos os seus trabalhadores; - estudar a possibilidade de intervenção na área 
do saneamento, explorando todas as possibilidades abertas e inscritas no atual 
e novo quadro comunitário, nomeadamente as previstas nas áreas ambientais. 
Em suma, os SMAT deverão melhorar a qualidade dos serviços prestados, 
investindo de forma estratégica e sustentada. Por fim, e uma vez que o défice 
nos transportes ultrapassava os 300.000,00€, a CDU propõe que a Câmara 
Municipal entregue o edifício e a gestão da Central de Camionagem aos 
Serviços Municipalizados, nos exatos pressupostos previstos no contrato com a 
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Rodoviária do Alentejo, instituindo também na referida Central a sede dos 
SMAT, bem como o seu parque de máquinas. --------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Raúl Cordeiro perguntou ao Vereador responsável por 
aquele pelouro se lhes poderia ali transmitir algum do seu próprio sentimento 
acerca do documento em análise, bem como os aspetos que considerava mais 
importantes ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro felicitou os responsáveis pela elaboração 
daquele documento, porque o mesmo definia a preocupação na aplicação dos 
dinheiros públicos e era transparente, relativamente às várias atividades dos 
SMAT. No entanto, entendia que não fazia sentido, a julgar pelo estado da 
autarquia em termos financeiros, que os SMAT ficassem fora do edifício da 
Câmara. Por outro lado, ao apreciar o documento tinha verificado que, nos 
últimos quatro anos, houve uma quebra de mais de 50% de passageiros a 
utilizarem os transportes públicos, os prejuízos financeiros eram de cerca de 
321.000,00€, a frota estava envelhecida e com alguns autocarros com mais de 
27 anos. Perante tais cenários, não via grande viabilidade para se equilibrarem 
as receitas e as despesas, naquela atividade. No seu entender, poderia ser 
auscultada outra posição para a gestão dos serviços de transportes públicos, 
podendo para tal consultar outras Câmaras que já optaram por outras 
soluções. Quanto ao estacionamento de superfície, o qual estava 
concessionado à Resoparque, houve também diminuição nas receitas. 
Salientou que o contrato com a Resoparque terminava em 2015 e que essa 
seria uma grande oportunidade para que a gestão do serviço passasse para os 
SMAT, assim como todo o equipamento. Daquele modo, os SMAT não 
aumentariam despesa e poderiam, inclusive, aumentar receita em cerca de 
110.000,00€, como já tinha acontecido em 2012.-----------------------------------------  
 
Em resposta, o Vereador António Landeiro referiu que o documento em 
questão procurou ser o mais exaustivo possível, de modo a fornecer a 
informação mais transparente sobre o percurso dos SMAT naquele período. 
Para além das áreas já conhecidas, havia uma série de competências que, 
através de um protocolo, foram passadas da Camara para os SMAT. Quanto à 
questão financeira, referiu que aquele relatório estava bem elaborado e não 
omitia nada nos dados revelados. Também disse ser natural que cada um dos 
que ali estavam presentes tivesse as suas ideias sobre aquilo que poderia ser 
melhor para os SMAT. Na sua perspetiva, os SMAT prestavam um serviço 
público de qualidade, apesar de terem tido alguns constrangimentos face à 
crise que a todos assolou e, em particular, à situação financeira da Câmara, 
que condicionou as receitas e provocou uma alteração na política de apoio aos 
transportes. De uma maneira geral, houve uma redução nos apoios às escolas, 
aos clubes desportivos. Quanto à frota, embora a mesma estivesse, 
efetivamente, envelhecida, o seu estado ainda permite que funcione bem 
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durante mais alguns anos. Estavam a tentar alterar aquele cenário com a 
redução de carreiras e de horários. Na sua opinião, os SMAT deveriam 
continuar e, para tal, sendo que idealmente deveria existir mais investimento, 
não só nos transportes, como nas águas, onde se propõe - que parte do lucro 
proveniente da exploração da água em baixa seja para investir de futuro. 
Quanto ao estacionamento disse que estava a ser elaborado um estudo para 
melhorar a eficácia do mesmo. E concluiu dizendo a principal ideia é que os 
SMAT possam continuar a prestar um serviço de qualidade, evoluindo a médio 
prazo e corrigindo o que existia de negativo. -----------------------------------------------  
  
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que na página 7 do 
documento dos SMAT havia uma questão, relativamente à repartição dos 
encargos, que o deixou confuso. Perguntou se confirmavam que o valor total 
dos mesmos era de 317.000,00€, com uma repartição de 75/50 ---------------------  
 
Em resposta, o vereador Landeiro disse que existiam ali dois cenários 
possíveis: um na ordem dos 50% e outro de 75%. Referiu que havia pessoal 
que desempenhava funções nos SMAT e na Câmara, mas que também existia 
outro pessoal dos SMAT que funcionavam, predominantemente, na Câmara. A 
proposta seria a possibilidade de se chegar a um acordo com a Câmara. --------  
 
Novamente no uso da palavra, Cristóvão Crespo relativamente às três grandes 
áreas dos SMAT, transportes, águas e estacionamento, disse que se a água 
tinha uma exploração económica equilibrada era urgente resolver o problema 
dos transportes e quanto à questão do estacionamento, não fazia sentido que o 
mesmo desse prejuízo.  --------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que o documento mostrava, com 
fidelidade, aquilo que se passava com os SMAT. Contudo, não compreendia 
que a Assembleia Municipal se debruçasse única e exclusivamente, sobre o 
relatório que espelhava a atividade daqueles serviços. Disse que aquilo que se 
pedia ao Conselho de Administração era que lhes levasse ali um plano 
estratégico, provavelmente plurianual, demonstrasse à Assembleia Municipal 
como pretendiam revitalizar os serviços em causa. Acrescentou que 
relativamente aos problemas anteriormente apresentados, a tentativa de 
equilibrar os fluxos financeiros com a redução de carreiras e de horários não 
era novidade para ninguém, pois era o mesmo plano que tem estado a ser 
implementado no país, há três anos. A outra semelhança com o que se passa 
no pais, a nível nacional, é o Presidente do Conselho de Administração dos 
SMAT considerar uma vantagem, a imposição da ERSAR, de que a parte  das 
mais-valias da distribuição de água em baixa ter de ser aplicada em 
investimento. O referido membro perguntou então ao Vereador do pelouro e 
presidente do CA do SMAT qual era então plano estratégico para promover os 
SMAT, enquanto prestador de serviços públicos e como é que pensava fazer 
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os investimentos necessários. Perguntou ainda porque é que, 
sistematicamente, aquele serviço público não era entendido como um encargo, 
mormente, do Município, o qual deveria comparticipar os Serviços 
Municipalizados para prestarem serviço público e também porque é que era 
entendido como um prejuízo, sendo que as contrapartidas pela prestação 
daquele serviço público deveriam ser entendidas como encargo do município e 
não como prejuízo para os SMAT. Relativamente ao protocolo com a Câmara 
Municipal para o desenvolvimento de outros serviços que transcendiam as 
competências dos SMAT, disse que a questão era saber se os mesmos seriam 
devidamente recompensados pelo município, pois não seria possível querer 
imputar aos SMAT tudo o que eram prejuízos, mas depois passar tudo o que é 
receita para o município. Em conclusão, disse que o equilíbrio financeiro dos 
SMAT se fazia não só através da consolidação da sua própria receita, como 
através da comparticipação do município, naquilo que era verdadeiramente 
serviço público. Por último, perguntou aos vereadores do executivo qual era a 
sua visão relativamente à gestão imediata dos SMAT ----------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador António Landeiro disse que o relatório foi feito 
por iniciativa dos próprios SMAT, uma vez que o assunto ia ali a discussão e 
fazia sentido que todos tivessem conhecimento das realidades do mesmo. ------  
 
Usando da palavra, o Vereador José Pinto Leite, na qualidade de administrador 
dos SMAT, disse que, tradicionalmente, os Serviços Municipalizados de 
Portalegre tratavam apenas de águas e transportes e faziam-no obtendo bons 
resultados na exploração da água, os quais passavam para os transportes, 
porque estes eram deficitários. No fundo, a Câmara não apoiava com subsídios 
os transportes mas, na prática, apoiava porque o resultado positivo da 
exploração da água transferia-se para os transportes e depois o investimento 
na água era assumido pela Câmara Municipal. Nos últimos anos verificou-se 
uma subida da qualidade dos serviços e um dimensionamento maior da própria 
frota, que foi compensado pela aquisição, por parte da Câmara, de serviços 
aos SMAT. No entanto, nos últimos dois anos houve um retrocesso brutal 
naquela matéria, pois a Câmara deixou de investir na rede de águas e passou 
a exigir trabalhos que não deveria. Quanto aos transportes, houve uma queda 
abrupta dos serviços que a Câmara adquiria aos SMAT, deixou de contratar 
serviços ocasionais, os passes também decresceram bastante e os resultados 
estavam à vista. Na parte das águas, referiu que estavam preocupados porque 
para 2015 havia um investimento previsto de apenas 75.000€, o que para uma 
empresa que movimentava 5 milhões por ano seria sempre pouco. A continuar 
assim, a rede degradar-se-á, bem como as infraestruturas e o material 
circulante, o que, a prazo, irá também degradar os SMAT. Mais referiu, que 
tinham decidido aumentar o investimento para os próximos três ou quatro anos. 
O novo quadro comunitário tinha amplas verbas para financiamento, 
nomeadamente para a inovação e questões energéticas e os serviços estavam 
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a precisar mesmo muito das mesmas, pois as perdas na água eram de 30%. 
Acrescentou que, entre 2005 e 2008, tinha havido um alargamento generoso 
dos quadros de pessoal dos SMAT e que ele próprio votou contra, porque 
considerou excessivo. No entanto, os serviços destacaram para a Câmara 
alguns funcionários e a afetação global é de cerca de 50% ou 75%, o que varia 
entre os 200.000 e 250.000€ de custo anual. Perante tal cenário, são os SMAT 
que estão a comparticipar a Câmara, efetivamente. Disse ainda que os SMAT 
só tinham uma fonte de financiamento, que são os portalegrenses, que na sua 
fatura da água pagavam a água, o saneamento e os resíduos. Portanto eram 
os portalegrenses que estavam a assegurar todo o pagamento e por isso os 
serviços tinham de continuar a ser mantidos. Não se poderia deixar degradar a 
rede, porque estariam a perder um bem que é de todos e que não era pago 
nem pelo Estado, nem por fundos comunitários, mas pela fatura da água de 
todos os portalegrenses. A sua perspetiva era de que se todos os serviços são 
pagos pelos portalegrenses tinham, obrigatoriamente, de ser mantidos em 
funcionamento e, para tal, propôs que alguns daqueles serviços básicos – 
saneamento e resíduos e outros serviços básicos passassem para os SMAT, 
blindando os estatutos, de modo a que não se pudesse ir lá buscar dinheiro, 
como por exemplo, o dinheiro do saneamento e resíduos que eram cerca de 
um milhão e meio de euros, anualmente, o qual ainda tinha de servir para 
pagar às Águas do Norte Alentejano (saneamento) e à Valnor (resíduos). 
Contudo, nem sempre têm sido pagos assiduamente, visto que a Câmara devia 
perto de 7.000.000,00€, às Aguas e à VALNOR. Na questão da água, salientou 
que os SMAT não deviam nada. Por outro lado, a Câmara ficaria a tratar dos 
outros projetos com fundos comunitários e de toda a política em geral, mas 
deixando para os SMAT aquilo que, efetivamente, era pago pelos 
portalegrenses. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, o Vereador Luís Pargana chamou a atenção dos presentes 
para um ponto do relatório, na página 68, intitulado “Reflexão para o futuro”, do 
qual destacou dois parágrafos: “ Atualmente assiste-se a grandes alterações no 
mercado nacional da água, tornando-se importante definir o modelo de gestão 
e exploração do setor, adequado à nossa realidade”. Também nos outros 
setores de atividade que os SMAT desenvolvem, nomeadamente o setor dos 
transportes, carece de uma atenção redobrada, no sentido de definir um melhor 
modelo de exploração.” Acrescentou ainda que: as competências desta 
decisão são próprias dos órgãos eleitos, os quais terão de definir as medidas 
adequadas, ou seja, a responsabilidade pela manutenção do serviço público de 
águas e transportes assegurado pelos SMAT não é do seu conselho de 
administração mas sim dos órgãos eleitos, nomeadamente o executivo 
municipal e do órgão deliberativo Assembleia Municipal. E também que ainda 
que nas restantes 69 páginas do relatório em causa estavam vertidas as 
diversas realidades e problemas com que os SMAT se defrontavam atualmente 
e que podiam comprometer a sua sustentabilidade. Aquela Assembleia 
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Municipal sabia que, não há muito tempo, tinha aprovado a transferência para o 
exercício de 2014 do prejuízo dos SMAT, relativo ao ano anterior, no valor de 
130.000€, sendo a verba somente uma gota de água num orçamento de 
5.000.000€. No entanto, a Câmara não assumiu tal encargo, o que a seu ver 
representava uma machada na sustentabilidade dos serviços municipalizados. 
Acrescentou que já ali tinha sido apresentado um conjunto de propostas 
concretas para ajudar a reinventar os SMAT, no quadro de dificuldade 
financeira generalizada que estavam a atravessar. A partilha de instalações 
entre a Câmara e os SMAT contribuía também para o agravamento da situação 
financeira, precisamente devido à promiscuidade de utilização indiferenciada e 
sem compensação de trabalhadores, por parte da Câmara. Disse inclusive que 
a Central de Camionagem era um dos “elefantes brancos” na cidade, pois já 
estava concluída há muito tempo, custou ao erário público 1.5000.000€ e, 
ainda há pouco tempo, a Câmara tinha aprovado mais um pagamento a uma 
empresa também envolvida na construção da central de cerca de 60.000€, 
assim como ainda existiam dívidas na ordem dos 330.000€ a inscrever no 
orçamento de 2015, relativas a trabalhos a mais. Concluiu, dizendo que se os 
recursos estavam disponíveis deveriam ser rentabilizados e a proposta da 
CDU, desenvolvendo-se em várias vertentes, apontava algumas pistas que 
deviam ser ponderadas, para tomar as melhores decisões acerca dos SMAT. 
Mais importante do que os conselhos ali apresentados pela administração dos 
SMAT era ouvirem a opinião e a posição da Presidente da Câmara Municipal 
de Portalegre, porque era quem poderia fornecer indicadores relativamente ao 
que foi dito pelos mesmos, uma vez que era quem estava com a maioria 
absoluta e quem decidia sobre o que era implementado nos serviços.  ------------  
 
A Presidente da Câmara elogiou o relatório apresentado e referiu que as 
questões apresentadas a preocupavam e tinham vindo a discutir, internamente, 
as questões inerentes Relativamente à questão da Câmara não ter vindo a 
contribuir, para a parte do serviço público, disse não ser bem verdade, pois a 
Câmara continuava a pagar passes e a ter responsabilidades na área da 
educação e da ação social. Na verdade, teve de haver reestruturação na 
Câmara, devido aos constrangimentos financeiros. O contexto financeiro atual 
do município era, como todos sabiam, complicado, a dívida rondava os 
38.100.000,00€. Contudo alcançou-se o objetivo de “fugir” ao fundo de apoio 
municipal, o qual se revelaria extremamente penalizador para a autarquia e, 
inclusive, para os seus munícipes, pois iria obrigar a taxá-los ao máximo, bem 
como à perda total da autonomia daquela autarquia. Quanto aos funcionários 
dos SMAT, informou que já não era prática de agora o facto de existir uma 
parceria com a Câmara, o que considerava uma política de boa gestão, embora 
tivesse de haver um encontro de contas: relembrou que os SMAT se 
encontravam instalados em edifícios da Câmara, tanto nas oficinas, como no 
edifício principal. Salientou que, da sua parte, faria tudo o que estivesse ao seu 
alcance para que os serviços continuassem e adiantou que, em reunião de 
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Câmara, já se tinha discutido a possibilidade dos SMAT, enquanto empresa 
municipal, pudessem vir a prestar um serviço além do município, uma vez que 
dispunham de um know how vasto na área das águas. Portanto, em vez de se 
encontrarem soluções fora e contratar empresas para gerir a água do distrito, 
tinham de servir-se da empresa que tinha sabido gerir a questão da água ao 
longo dos tempos. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Hugo Capote relembrou a todos que no início 
daquele ponto tinha havido uma proposta, com uma série de soluções, as quais 
poderiam ser ali discutidas ou na comissão de economia, recém criada para tal. 
Disse ainda que a grande diferença de entendimento e de filosofia da Câmara 
para com os SMAT prendia-se, basicamente, com a opção de a própria 
Câmara pagar antes ou pagar depois. Era preciso ver que a água só estava 
estabilizada porque o custo aumentou muito nos últimos anos e o consumo 
tinha baixado para metade. A Câmara teria de decidir, de uma vez por todas, 
se pretendia deixar de contratar os serviços de transporte públicos e, no final 
de contas, ter à mesma o défice que já teve no ano passado. Em última 
análise, disse que os serviços poderiam tentar angariar mais receita, que não 
dependesse só do serviço ocasional que a Câmara lhe encomendava. Por 
exemplo, deixou no ar a hipótese de os SMAT gerirem parte do saneamento, 
ou entrarem numa lógica multimunicipal, como outras câmaras de perto fazem. 
Ou ainda, assegurarem mais transportes públicos nas freguesias, visto que a 
Rodoviária já não o faz na totalidade, pois seria uma fonte de receitas adicional 
que anteriormente não existia. Para concluir, perguntou à Presidente porque 
não colocar os SMAT a gerir o edifício da Central de Camionagem e colocar lá 
os autocarros, uma vez que era necessário dar vida àquele espaço, porque 
custou bastante caro ao erário público. ------------------------------------------------------   
 
A Presidente da Câmara informou que a Rodoviária Nacional estava já a 
ultimar a mudança para a Central e só não o fez já porque, de facto, tinha 
havido um problema com uns depósitos que abateram no terreno, tendo sido 
necessária uma retificação dos mesmos. Quanto à freguesia onde não vão 
(Urra) frisou que aquela foi uma solução encontrada pelo município para gerar 
mais receita. Contudo, as possibilidades para os SMAT prestarem mais 
serviços também já tinham sido referidas pela autarquia, em sede da própria 
comunidade intermunicipal. ---------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Jorge Isidro perguntou se com uma redução de mais de 
50% dos passageiros, com uma frota envelhecida e com um prejuízo de mais 
de 320.000€/ano julgavam possível equilibrar ou diminuir o prejuízo. Se não 
existia dinheiro, como é que estariam a pensar fazer investimentos. Perguntou 
ainda se os funcionários dos SMAT não estivessem a fazer serviço na Câmara, 
lhes custariam menos dinheiro. Do seu ponto de vista, a melhor solução, fosse 
ela qual fosse, seria a que defendesse os interesses da população. ----------------  
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Em resposta, o Vereador Landeiro disse já ter aflorado a situação. Quando 
reduziram as carreiras foi porque as mesmas tinham uma média de meio 
cidadão por carreira e, obviamente, que não por isso não tinham rentabilidade 
Relativamente aos autocarros, relembrou que ainda permitiam alguma 
longevidade e, portanto, a questão não se colocava. Na zona urbana, referiu 
ainda que os autocarros elétricos estavam prestes a atingir o seu prazo de 
validade, o que também implicaria algum investimento. Salientou o facto de 
terem reduzido a despesa, em todos os aspetos, com o cuidado de não 
provocarem um impacto negativo na população. -----------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que o que se pedia aos eleitos, como 
estava vertido no relatório apresentado, era que fossem eles a trazer o plano 
para os SMAT, para os próximos anos. Contudo, havia duas questões que não 
podiam passar em claro: uma empresa como os SMAT, quando tinha proveitos 
positivos, distribuía dividendos ao capital estatutário. No entanto, já não podia 
ser o capital estatutário, à priori, a definir quais eram os seus dividendos, 
porque resultaria num prejuízo verificado nas contas anuais. Perante tal, só 
haveria uma forma de colmatar o prejuízo, que seria o capital estatutário a 
responder perante a empresa, o que não tinha acontecido. O que estava a 
acontecer era a descapitalização constante e reiterada dos SMAT por parte do 
município e a Presidente da Câmara deveria esclarecer ali a situação, de forma 
conveniente, perante aquela Assembleia. Aquela descapitalização anual dos 
serviços podia levar à pior conclusão que seria a da falência eminente de um 
serviço, que tem vindo a ser construído, ao longo de décadas, por todos os 
portalegrenses. Salientou que, perante tal evidência, não iriam querer 
certamente impingir, por culpa do Município, uma solução de concessão a 
privados, da distribuição da água em baixa e dos transportes urbanos. Na sua 
opinião, só havia uma forma de garantir os serviços municipalizados: o 
município corresponder com todas as suas obrigações. Disse ainda que na 
frase anteriormente proferida pela Presidente da Câmara: “…a possibilidade de 
recorrerem ao FAM seria muito prejudicial a todos os portalegrenses.”, não via 
quais os prejuízos acrescidos do FAM, relativamente ao PAEL, que a mesma 
lhes quis impor no ano passado. No entanto, a frase que o mais intrigou foi: 
“...por isso fugimos do FAM.”, uma vez que, ou a contabilidade municipal 
permitia o acesso ao FAM, ou não permitia; o que o levava a crer que a 
Presidente da Câmara teve de exercer aquela opção, sendo que a 
contabilidade não refletia a realidade. Relativamente à parceria dos 
funcionários do município com os dos SMAT, disse que nunca viu a Presidente 
ter a mesma preocupação com os da Fundação Robinson, porque esta é  uma 
instituição que está no perímetro orçamental do município e que onera a 
atividade municipal, ao contrário dos SMAT que tinham a possibilidade de 
distribuir dividendos e que prestavam um serviço muito mais relevante que a 
Fundação Robinson. Por último, disse haver uma outra questão que ia muito 
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mais além do que a dos funcionários, que era a partilha das instalações e  
nunca tinha visto a Presidente contabilizar despesas de instalações e/ou de 
funcionamento à Fundação Robinson. Portanto, não se deveria desonerar o 
compromisso financeiro que o município tinha perante os SMAT, aplicando-lhe 
rendas usurárias, por utilização das instalações municipais. Concluiu, dizendo 
que existiam ali duas perspectivas incompatíveis: a da Presidente que 
pretendia continuar a financiar o município, através das receitas dos SMAT e 
por outro lado, a do PS que entendia que os SMAT eram uma instituição a 
preservar e a dotar de capacidade de rendimento. ---------------------------------------  
  
O Presidente da mesa informou que grande parte dos atuais elementos 
daquela Câmara não tinha nada a ver com o PAEL nem com a rejeição. ---------  
 
Novamente no uso da palavra, Luís Testa salientou que as opiniões das 
pessoas não se apagavam com as candidaturas por movimentos ou partidos 
diferentes, mas permaneciam, para além do tempo tal como a incompetência 
também transitava de um mandato para o outro. -----------------------------------------    
 
No uso da palavra, a Presidente da Câmara relembrou que o PAEL era um 
plano de apoio a pequenas empresas, o qual, na proposta de lei era tão 
penalizador como o FAM. Na altura, chamou a atenção que aquele plano seria 
prejudicial para a autarquia. Posteriormente, porém, a redação definitiva da lei 
saiu diferente da proposta Houve várias Câmaras a aderir no distrito. O FAM 
era um fundo de apoio municipal que pretendia reestruturar profundamente 
toda a dívida municipal, o qual tinha a contribuição de todos os municípios e 
uma parte do Estado. A Câmara de Portalegre, apesar das dificuldades 
financeiras, iria contribuir para aquele fundo, até fim do ano, em 121.000€, 
totalizando 1.700.000€, ao longo dos próximos 7 anos. Eram obrigados a tal. 
Mais referiu que o FAM estava regulamentado, qualquer cidadão tinha acesso 
ao mesmo e o que lá dizia era que obrigatório taxar, no máximo, todas as taxas 
existentes, assim como não podia dar subsídios a qualquer associação ou 
fundações. Acrescentou que também era penalizador para a autarquia na 
medida em que, durante 25 anos, ficaria “amarrada” a um plano de gestão e 
ainda teria de diminuir grande parte da despesa, à custa do despedimento de 
pessoas. Portanto, tomou a decisão conscientemente e o que fez foi tentar 
pagar dívida, ao máximo, para que o limite de endividamento da Câmara 
ficasse abaixo de 2,25% Em conclusão, disse que seria necessário encontrar 
equilíbrio entre a autarquia e os SMAT. -----------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que afinal parecia-lhe que os SMAT 
eram ali a vítima e chocava-o o facto daquelas duas entidades terem caído 
num certo extremismo e que uma fosse “vítima” da outra. Relativamente ao 
FAM, tinha de perceber melhor a parte dos 25 anos, pois a Presidente da 
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Câmara colocou ali questão da autonomia. Perguntou ainda se não é menor, a 
atual capacidade de gerir o concelho. --------------------------------------------------------  
  
Novamente no uso da palavra, Luís Testa salientou que o grau de autonomia 
de Portalegre era zero, pois a única coisa que a Presidente tinha feito foi gerir a 
dívida. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa disse que iria ler a proposta da CDU para os SMAT, 
para depois ser votada: --------------------------------------------------------------------------  
 
 “A CDU defende a prevalência da lógica de serviço público, na área dos 
transportes e distribuição de água ao concelho de Portalegre; defende a 
manutenção dos SMAT e dos seus setores atuais, nomeadamente da água e 
dos transportes; entende que devem ser alargadas e consolidadas as suas 
intervenções, de forma sustentada, por parte da Câmara Municipal 
nomeadamente na educação, na cultura e no associativismo; devem ser 
tomadas medidas que mantenham uma estratégia de investimento em obras e 
na manutenção da rede; como investimento prioritário consideramos a 
separação da rede das águas pluviais das águas residuais; devem ser 
ponderadas as diferentes possibilidades para que os SMAT possam alargar os 
seus serviços numa lógica multimunicipal, valorizando o vasto conhecimento e 
qualificação profissional dos seus trabalhadores; estudar a possibilidade da sua 
intervenção na área do saneamento, explorando todas as possibilidades 
inscritas no quadro comunitário, nomeadamente nas áreas ambientais; investir 
de forma estratégica e sustentada na qualidade dos serviços prestadas; a 
Câmara Municipal deve entregar a sua gestão aos serviços municipalizados da 
Central de camionagem, nos exatos pressupostos previstos no contrato com a 
Rodoviária do Alentejo, instituindo a sede dos SMAT, bem como o seu parque 
de máquinas e transportes.” --------------------------------------------------------------------    
 
Usando da palavra, Hugo Capote disse que talvez fosse melhor votar também 
a proposta do membro Jorge Isidro, na generalidade. Posteriormente, se 
fossem aceites, deviam baixar as duas à Comissão de assuntos económicos.--- 
 
Solicitando o uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que deveria haver alguma 
metodologia no funcionamento dos trabalhos, uma vez que não lhe parecia 
curial que estivessem sucessivamente a serem entregues propostas para 
votação. Na sua opinião, o primeiro passo deveria ser de votar a aceitação das 
mesmas e, subsequentemente, estando aprovadas, é que seriam votadas.------  
 
O Presidente da mesa concordou com o que foi proposto anteriormente e disse 
que iria colocar primeiro à votação a aceitação das mesmas. ------------------------  
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DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 15 votos contra, não aprovar a entrega da proposta da CDU. ------ 
 
DELIBERAÇÃO:  a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 15 votos contra, não aprovar a entrega da proposta do membro 
Jorge Isidro. -----------------------------------------------------------------------------------------   
  
O membro Luís Testa pretendeu colocar um ponto de ordem à mesa e disse 
que se aquelas duas fossem levadas à próxima reunião da Assembleia 
Municipal, integrariam os prazos circunstantes, para poderem ser apreciadas.-- 
 
Declaração de voto – CDU  (Hugo Capote) 
 
Perante um assunto de tão grande importância, que foi reconhecido por todos, 
ficámos sem documento nenhum para discutir. Só queria tirar esta conclusão, 
que me parece demasiado óbvia. 
 
Declaração de voto – CLIP  (Jorge Mangerona) 
Concordo com todos os pressupostos da proposta, só que quando li o último 
parágrafo, fiquei com dúvidas. Aliás, todos os pressupostos, provavelmente, 
são consensuais e unânimes, mas o último parágrafo e atendendo a algumas 
explicações fiquei um pouco baralhado. 
 
Declaração de voto – Membro Independente (Jorge Isidro) 
 
É só para lamentar o facto de a minha proposta ter sido chumbada, sem que as 
pessoas que a chumbaram terem lido o documento. Eu tive a preocupação de 
enviar o documento hoje de manhã e dava perfeitamente para o terem lido. 
 
 
3 – Listagem de prédios urbanos devolutos, em ruína s e degradados; 
- Deliberação de 20.10.2014 – 
 
Presente a listagem dos prédios urbanos devolutos, em ruínas e degradados 
do concelho de Portalegre. ----------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Cristóvão Crespo disse que o facto daquele assunto voltar à 
Assembleia, com melhor reflexão sobre o mesmo, deveria ter sido 
acompanhado da proposta da Câmara mais adequada. Referiu que o que a lei 
tinha subjacente parecia-lhe ser um princípio virtuoso da recuperação dos 
imóveis. Obviamente que os proprietários não viviam o melhor momento e, de 
alguma forma, aquela seria uma medida cega, que acabaria por ter impacto 
negativo nalgumas situações. Na sua opinião, a elaboração da lista era 
benéfica porque a Câmara tinha um instrumento de identificação das situações, 
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mas também tinha os procedimentos administrativos para notificarem os 
proprietários a agir de acordo com a lei. Contudo, havia ali uma grande 
desproporcionalidade em relação à questão em si, até porque a própria 
edilidade também não era um bom proprietário. Mais referiu ser importante ter-
se a noção do impacto financeiro, para serem devidamente aplicados os 
valores que incrementavam o orçamento. Por último, disse que era chocante o 
facto de constarem ali prédios em ruínas de locais como o Montinho, Besteiros 
e outros porque, certamente, iriam desaparecer com o tempo. -----------------------    
 
No uso da palavra, Luís Testa disse que relativamente à taxação ou 
sobretaxação dos imóveis degradados, quase que assistiam ali ao facto da 
Câmara ter um argumentário relativamente idêntico ao do imposto verde, de 
modo a alterar o comportamento dos cidadãos. Numa altura em que as 
populações precisavam de incentivos para recuperar os seus prédios e/ou 
habitações, o que estavam ali a assistir era que, na insuficiência de alguns 
poucos subsídios que pudessem existir, tinham pois uma taxação que vinha 
agravar as condições financeiras dos visados. Depois de um aumento de IMI, 
assistiam agora, pelo Município de Portalegre, à possibilidade de aplicação  
uma sobretaxa naquela matéria. Acrescentou que embora fosse uma 
imposição que decorria da lei, existia, do ponto de vista político, um mecanismo 
que impedia, sem a responsabilização de ninguém, a aplicação daquela 
sobretaxa. Disse inclusive que, numa altura em que todos assistiam a uma 
sobrevalorização dos impostos, competia à Assembleia Municipal ser justa e 
honesta com os portalegrenses, não taxando os prédios degradados como ali 
se propunha. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Usando da palavra, Hugo Capote pretendeu confirmar a essência das últimas 
duas intervenções e parecia-lhe óbvio que o melhor serviço que a Câmara 
Municipal podia prestar aos portalegrenses seria a não aprovação daquela 
listagem, não só pelos critérios da falta de rigor que já apresentava e que se 
manteve, mas porque também criará uma aplicação cega de uma 
obrigatoriedade legal, que ultrapassa as competências da Assembleia e da 
Câmara, complicando ainda mais a vida dos portalegrenses. -------------------------  
 
No uso da palavra, João Cardoso referiu que quase todos conheciam o centro 
histórico da cidade e se determinada pessoa tinha um prédio em ruínas e não 
tivesse dinheiro para efetuar as obras, provavelmente, também estaria isenta 
de IMI. Havia o imperativo legal da Câmara fazer uma lista dos prédios que 
estavam em ruínas ou devolutos e, no seu entender, era também uma forma de 
corrigir algumas situações existentes, de prédios que estavam abandonados, 
alguns por puro desleixo dos seus proprietários.------------------------------------------  
 
O Presidente da mesa relembrou que o procedimento em causa decorria do 
Decreto-lei n.º 159/06. ----------------------------------------------------------------------------  
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Solicitando o uso da palavra, Fernando Areias disse que, acima de tudo, teria 
de haver bom senso na análise daquele assunto. De uma forma simplista, 
referiu que no caso de um proprietário que não tivesse dinheiro para pagar a 
majoração, o prédio seria penhorado a favor da Câmara Municipal e, 
posteriormente, seria mais um prédio a ficar em ruínas. Achava que, 
relativamente ao rigor da lista ali apresentada, seria necessário ouvir o 
vereador do respetivo pelouro, de modo a saberem se deviam aprovar a 
mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Luís Testa disse existir uma minoração do IMI, 
relativamente aos imóveis concentrados nas zonas históricas de Alegrete e 
Portalegre, os quais iriam desaparecer com a majoração em causa. A única 
conclusão que retirava da intervenção do membro João Cardoso era que a 
única virtude daquela proposta seria o aumento de receita para o município de 
Portalegre. Portanto, o vereador já lhe tinha dissipado todo e qualquer tipo de 
dúvida e o seu voto seria contra. --------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, o Vereador Nuno Santana disse que, quanto ao rigor da 
lista, estava bem patente na mesma, pois foram feitas todas as considerações 
na proposta, clarificando o que era considerado um prédio devoluto, em ruínas 
e/ou degradado. Acrescentou que decorreram vistorias aos próprios imóveis, 
em que se atestou o estado de conservação dos mesmos. Informou que os 
imóveis relativamente aos quais não estava identificado o proprietário ou o 
artigo, foi porque realmente não os conseguiram identificar, mesmo através das 
finanças, com quem colaboram regularmente. Referiu que quando fez a 
proposta de delegação de competências à Presidente da Câmara foi no sentido 
de a poder autorizar a proceder à retificação de eventuais situações que 
pudessem vir a detetar-se no decorrer de 2015, quanto aos pressupostos de 
majoração incorretamente valorados na presente deliberação e a consequente 
comunicação ao serviço de finanças, da regularização das mesmas. Referiu 
que se pretendia uma estratégia para a reabilitação ou para poderem dar 
alguns incentivos, incluindo também algumas isenções de taxas, para prédios 
fora da área de reabilitação urbana, os quais podiam estar isentos de IMI, 
porque iriam fazer obras de conservação, subindo dois níveis de acordo com o 
código do CIMI e prorrogando por mais 5 anos a isenção. -----------------------------   
 
Usando da palavra, Luís Testa, perante o que foi dito pelo Vereador sobre os 
imóveis que iriam ser reabilitados, reafirmou que o único objetivo admissível 
para que aprovassem ali a proposta seria o aumento da receita do município, 
porque, ao contrário do arquétipo do pensamento do município, ninguém iria 
recuperar um prédio, porque lhe subiam o imposto municipal sobre o mesmo. 
Era óbvio que as pessoas que não tinham dinheiro para manutenção dos 
prédios eram as mesmas que não tinham dinheiro para pagar o imposto. --------  
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Usando da palavra, a secretária da mesa, Constantina Henriques, informou que 
em relação à isenção, a lei dizia que: “Ficam isentos de IMI os prédios rústicos 
e urbanos pertencentes a sujeitos passivos, cujo rendimento bruto total do 
agregado familiar, englobado para efeitos de IRS, não seja superior ao dobro 
do valor do IAS e cujo valor patrimonial tributário global não exceda dez vezes 
o valor anual do IAS (419,00€ * 10)”. Portanto, da aplicação daqueles dois 
requisitos cumulativos, decorria que as pessoas que tinham poucos 
rendimentos e prédios com baixo valor patrimonial ficariam isentas de IMI. 
Portanto, era uma falsa questão dizer-se que esta medida agravava a situação 
dos proprietários com mais dificuldades. Por outro lado, aquilo que a norma e o 
diploma especial visam é a estimulação do mercado de arrendamento. Na sua 
opinião, ninguém gosta de viver ao lado de casas em ruinas nem de passar em 
determinadas zonas da cidade e de ver casas degradadas ou a caírem 
 
No uso da palavra, Fernando Areias perguntou se havia algum procedimento 
administrativo que pudesse anteceder aquela majoração. Seria possível efetuar 
um primeiro contacto com os proprietários, aferir qual a sua capacidade 
financeira ou até mesmo fazer-se uma prova de rendimentos ------------------------  
 
Em resposta, Constantina Henriques disse que a aplicação da lei não era 
automática e, obviamente, que existiam procedimentos a observar a priori. 
Nomeadamente, que: ”Os municípios notificam o sujeito passivo de IMI para o 
domicílio fiscal do projeto de declaração de prédio devoluto, para estes 
exercerem o direito de audição prévia.”, ou melhor, existiam procedimentos 
definidos na lei que antecediam a decisão final que permitem aos proprietários 
fazer prova desses rendimentos antes da decisão final. Contudo, a decisão a 
tomar, de saber se os prédios devolutos e os degradados devem ou não ser  
majorados com o IMI é claramente uma decisão politica. ------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Fernando Areias perguntou se a notificação 
seria feita aos proprietários constantes na listagem. -------------------------------------  
 
Em resposta, a Presidente da Câmara disse que o que decorria da lei era o que 
tinha de ser feito. A questão da receita era secundária e não se colocava. 
Acrescentou que no IMI também havia uma parte que era para as freguesias.-- 
 
No uso da palavra, Luís Testa disse à mesa que a controvérsia daquela 
discussão não derivava da interpretação da lei, mas sim da perspectiva 
ideológica. O que acontecia na estrutura da sociedade atual era que, face aos 
rendimentos financeiros que todos tinham, bem como os encargos vários, 
existiam pessoas que auferiam pouco mais de 800€ (2xIAS), em termos 
líquidos, mas que viviam em situação precária. Disse existir um mecanismo, o 
qual estava tipificado na lei, que era adotado por muitos municípios, referente à 
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posse administrativa dos edifícios em ruína eminente, da obra coerciva por 
parte daqueles municípios. Posteriormente, face à precariedade financeira, 
poderia haver, ou não, execução de parte do valor despendido pelo município, 
nas obras de reabilitação. -----------------------------------------------------------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Constantina Henriques disse que se queriam ter 
os centros históricos cuidados teriam de se agravar as taxas aos proprietários 
de prédios naquelas circunstâncias, e esta medida contribuiria para que tal 
acontecesse. As opções tinham de ser tomadas, mas naturalmente, as 
opiniões divergiam. --------------------------------------------------------------------------------  
 
No uso da palavra, Hugo Capote gostaria de saber se a Câmara também iria 
pagar mais IMI pelo estado em que estava o antigo edifício dos Paços do 
Concelho, ou pela Quinta da Saúde. Provavelmente, teriam de chegar à 
conclusão de que a Câmara não poderia ser proprietária, por isso não seria 
justo aplicar aos outros, aquilo que não se aplicava a eles próprios. ----------------  
 
Usando da palavra, Cristóvão Crespo disse que o que a Câmara queria fazer 
era o mais fácil e não resolvia o problema. Seria importante envolver os 
proprietários para solucionar os casos mais gritantes. As situações nas 
freguesias rurais eram divergentes das do centro da cidade e, no entanto, 
estavam ali a discutir só uma parte e a aplicá-la no geral, o que considerou 
desajustado.  ----------------------------------------------------------------------------------------   
 
DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com 15 votos contra, não aprovar a listagem dos prédios urbanos 
devolutos, em ruínas e degradados do concelho de Portalegre. ---------------------  
 
Declaração de voto  – Membro Independente (Fernando Areias) 
 
“Sou contra a guerra, sou a favor da paz e nas questões que foram abordadas 
hoje, em sede de Assembleia Municipal, acho que temos de ter bom senso, na 
forma como as trazemos, na forma como elas são abordadas e na forma como 
são colocadas. Eu pedia a todos que, a bem do progresso do concelho, que 
todos pudéssemos chegar a outro tipo de conclusões.”-------------------------------- 
 
O Presidente da mesa relembrou os presentes de que tinha sido ali criada uma 
comissão de assuntos económicos e convinha que a mesma reunisse com 
alguma brevidade. Solicitou que, fizessem chegar os documentos, tanto à 
mesa como aos serviços, atempadamente e sem falhas no cumprimento de 
prazos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Solicitando o uso da palavra, Rui Simplício disse que existiam ruas em 
Portalegre em que uma parte pertencia ao centro histórico e a outra não. 
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Alertou para a necessidade dos serviços técnicos da Câmara não fazerem a 
divisão pelo meio da rua, porque criava problemas na divisão por freguesias. ---  
 
 
Aprovação em Minuta: 
 
O Presidente da Mesa chamou a atenção dos presentes para a necessidade de 
ser efetuada a votação à minuta da ata. Após votação dos membros, foi a 
mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
 
 
FALTAS: Não houve faltas a registar. -------------------------------------------------------   
 
 
ENCERRAMENTO: 
=============== 
 
Não havendo mais assuntos a tratar foi, pelo Presidente da Mesa encerrada a 
6ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal à 01.00 h, do dia 28 de 
outubro do ano de 2014 e da mesma foi lavrada a presente ata, que será 
devidamente assinada, nos termos da lei. --------------------------------------------------  
  
 














