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2ª Sessão Ordinária de 2021 da Assembleia de Freguesia de Belém

PREÂMBULO
----Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um realizou-se, pelas vinte e uma
horas, em sistema Zoom, a 2.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Belém 2021,
convocada nos termos legais, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------Ponto 1 – Período antes da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e votação das atas de 17.12.2020 e 06.04.2021; ---------------------------------Ponto 3 – Apreciação e ratificação do Aditamento a contrato de delegação de competências
com vista à operacionalização do Programa Alimentar no âmbito do Fundo de Emergência Social;
----Ponto 4 – Apreciação e votação de Protocolo de Cooperação entre a Junta de Freguesia de
Belém e a Escola Superior de Educação de Viseu no âmbito da Rádio Freguesia de Belém; ----------Ponto 5 – Apreciação e ratificação de Adenda ao contrato de delegação de competências da
Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de Freguesia de Belém; -------------------------------------------Ponto 6 – Apreciação e votação de Adenda ao Contrato de objetivos entre a Junta de Freguesia
de Belém e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) no âmbito do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP); -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 – Apreciação e aprovação de doação e minuta de acordo relativa ao projeto “Alegria
de Viver” by Manuel Queiroz Pereira; ----------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 – Informação escrita do Presidente. ---------------------------------------------------------------------A sessão foi presidida por Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia (PSD), e secretariada
por António Delicado (PSD), Primeiro Secretário, e José Pascoal (PSD), Segundo Secretário. Além
dos elementos que integram a Mesa, compareceram os seguintes Eleitos: ---------------------------------Helena Ramalho (PSD)-------------------------------------------------------------------------------------------------Maria Antónia Bairrão Pombo dos Santos Rodrigues Balula Santos (PSD)------------------------------Fernando Manuel Magiolo Magarreiro (PSD)---------------------------------------------------------------------João Nuno Gomes Leal Vaz Tomé (CDS-PP)--------------------------------------------------------------------Diogo Afonso de Belfort Cerqueira Pereira Henriques (CDS-PP)--------------------------------------------Maria Teresa Mourão de Almeida (PS)-----------------------------------------------------------------------------António Óscar Rio Machado Rodrigues (PS)----------------------------------------------------------------------Fernanda Maria Bingalinha dos Santos Paredes (PS)----------------------------------------------------------Pedro Jorge Dias Pimenta Rodrigues (PS)------------------------------------------------------------------------Josué Carlos Marques Caldeira (PCP)------------------------------------------------------------------------------Registaram-se os seguintes pedidos de substituição: Luís Branco da Silva, Margarida Maria
Olazabal Cabral e José Manuel Marques de Matos Rosa (PSD), e Maria Judite Oliveira Cristas
Macieira Fragoso (CDS-PP). ----------------------------------------------------------------------------------------------Constatada a existência de quórum, o Presidente da Assembleia de Freguesia declarou
aberta a sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO PRÉVIO – Intervenção do público
--- Beatriz Águas (Munícipe) --A minha intervenção é uma intervenção em nome da AMBEX, que é uma associação que existe
há vinte anos e que agrega os interesses daqueles que estão inscritos na Associação das Antigas
Freguesias de Santa Maria de Belém e S. Francisco Xavier (atualmente Belém).
E a minha intervenção vai no sentido de mencionar o desacordo frontal e total da AMBEX
relativamente à revisão do projeto de loteamento do Alto do Restelo.
Houve uma primeira versão, da qual discordámos – e todos nos recordamos dessa discussão –
houve posteriormente uma evolução, e uma revisão do projeto, e relativamente a esse projeto, nós
também estamos frontalmente contra, e por variadíssimos motivos.
Mas, para não me alongar, os principais, os três aspetos fundamentais são que, por um lado, nós
reconhecemos que houve uma diminuição da cércea, e vemos nisso alguma boa vontade do lado
da Câmara Municipal, mas, por outro lado, manteve-se ou aumentou-se a densidade dos edifícios.
E isso reflete-se porque se mantém o nível de população, de tráfego e de viaturas neste novo
projeto, um aumento que ainda é desproporcional – é um aumento tal, quer de população, quer de
viaturas, e isso não tem reflexo, depois, nas acessibilidades, na mobilidade e nos
estacionamentos.
Os cálculos estão feitos, nós já manifestámos a nossa posição – e isso era uma das questões que
eu gostava de transmitir – a AMBEX fez saber a todos os Vereadores da Câmara Municipal, ao
Presidente da Câmara, obviamente, ao Vice-presidente, ao Presidente da Junta de Freguesia, ao
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e à Assembleia Municipal, o nosso total
desacordo, e suportado em argumentos jurídicos – porque outro aspeto que nos preocupa é o
aspeto das ilegalidades deste projeto. E a primeira delas começa com a inexistência do estudo de
impacto ambiental. Obviamente que reconhecemos (…) lotes, não significa que o impacto não seja
na freguesia, não seja da totalidade dos lotes.
E portanto, era isto que eu queria manifestar, o nosso desacordo, ainda assim, por esta evolução,
da qual tivemos conhecimento há bem menos de duas semanas. Também não foi difícil estudar
esta nova evolução, porque dados, havia poucos, designadamente os dados que dizem respeito
à ocupação e à edificabilidade – não temos esses dados, não se conhece, conhece-se as
fotografias. E portanto, esta nova evolução é um álbum de fotografias muito bonito, mas que não
nos convence, de todo.
E portanto, utilizaremos todos os meios legais, obviamente, para nos opormos (…).
--- Gonçalo Matos (Munícipe) --A Beatriz Águas, Presidente da AMBEX, introduziu já o tema que, neste momento, acaba por ser
central na participação cidadã na nossa freguesia, é um projeto de grande dimensão, impacto e
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preocupação aqui em Belém, e é inevitável que, dado os últimos desenvolvimentos, não falemos
dele.
É impossível também abordar a questão dos projetos de loteamento sem dar uma nota clara, que
é que pelo menos até este ponto em que nos encontramos hoje, tem havido uma sintonia, sem
sequer haver qualquer tipo de partilha de opiniões direta, entre Assembleia de Freguesia, Junta
de Freguesia, população e associações de moradores. Isto denuncia, digamos assim, que há, de
facto, preocupações legítimas que mobilizam todos.
Mas, também é verdade que, além das preocupações, há pontos (…) que nos unem, e portanto,
isso deve ser sinalizado (…) ter de dar uma resposta à carência de habitação na cidade de Lisboa,
o que é, aliás, uma ambição antiga da Câmara em diferentes Executivos, até quando existia (…)
para não falar de todos os outros que a Câmara, desde então, foi desenvolvendo e também
defendendo.
No nosso ponto de vista, houve esta evolução, uma evolução que nos traz benefícios ao projeto
que devemos agarrar, mas que nos devem também motivar (…) o ponto central aqui acaba por
ser os próximos passos.
E nesse sentido, colocar-vos também a todos, eleitos, membros da Assembleia de Freguesia, esta
questão, que é como é que veem – não só o Executivo, mas todos os outros – a efetiva evolução
de todo este processo de adaptação do projeto, porque aquilo que nós temos hoje, para alguns já
é suficiente – diga-se de passagem, poucos – para outros é muito insuficiente. E portanto, é
necessário continuar a trabalhar, sem também deixarmos escapar uma oportunidade que é
importante para a freguesia, que é de nos livrarmos, com um projeto equilibrado, destes vazios
urbanos, que hoje em dia também já nos trazem alguns problemas e preocupações.
E portanto, era deixar-vos aqui esta questão de como é que veem este processo a evoluir (…)
cooperação com a Câmara, mas não só (…).
Bom, sendo os Vizinhos de Belém também uma forma de organizar a participação cidadã, eu
queria só concluir a minha intervenção destacando que, apesar destas questões (…) que a Beatriz
sumarizou, e como eu disse, há uma sintonia muito evidente, não vale a pena repetir. Sendo nós
um grupo de cidadania ativa e participativa que está presente na Junta de Freguesia e na Câmara
Municipal de Lisboa (…) que sendo competência da Junta de Freguesia, houve a devida
transferência de verba por parte da Câmara, e portanto, deveria ser encontrado um mecanismo
de pressão junto da Câmara para desbloquear este problema, que é um problema de sinalização
horizontal na freguesia. Esta questão é sucessivamente abordada nas redes sociais, e leva a
críticas – às vezes injustas, outras vezes justas – a ambas as autarquias.
E portanto, aquilo que eu sinalizava é que, para os projetos mais complexos – como por exemplo,
a Rua Alexandre Sá Pinto, onde foi ordenado o estacionamento, onde a questão do tráfego foi
trabalhada com associações de moradores e Junta de Freguesia, e continuamos sem saber de
grandes novidades, para a Rua Fernão Mendes Pinto, onde a empreitada de (…) do lado direito,
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como também foi consenso entre todos, e recentemente, segundo a Câmara Municipal, havendo
a disponibilidade para ordenar o estacionamento apenas de um lado da estrada na Rua D.
Francisco de Almeida – que é a rua paralela, imediatamente a sul da Avenida do Restelo – e as
respetivas pracetas, naturalmente, perguntar como é que a Junta continuará a trabalhar para
pressionar na implementação desta sinalização horizontal, que é nova, e para a manutenção das
atuais, porque aquilo que acontece hoje em dia é que sendo a manutenção da sinalização
horizontal uma competência da Junta de Freguesia, nós continuamos na freguesia com o
estacionamento todo desordenado, onde há recortes para estacionamento há desperdício de
lugares absolutamente gritante – porque alguns estacionam em espinha, outros estacionam em
perpendicular, outros estacionam em longitudinal – muitas vezes os recortes já nem correspondem
à configuração do estacionamento que é suposto fazer-se lá.
E portanto, muitas outras questões pequenas, de detalhe, podia aqui enunciar, mas tendo
conseguido nós (…) eu deixava esta questão que envolve verbas, envolve projetos, em alguns
casos, envolve pressão, e envolve esta coordenação entre ambas as autarquias, que ambas têm,
na manutenção e na criação (…).
--- Presidente da Mesa --Eu devo dizer que já residi em mais do que uma freguesia em Lisboa, não conheço
detalhadamente as outras freguesias, mas acho que esta freguesia se pode congratular de ter
movimentos, organizações e uma participação cívica como tem, e como tem tido, e como tem
abordado estas várias questões, que não vêm estritamente das forças políticas.
E portanto, hoje tivemos duas participações abertas do público, mas foram duas participações –
enfim, não me cabe qualificar, mas penso que todos concordaremos, muito qualificadas, no papel
que têm desempenhado ao nível da nossa freguesia.
--- Presidente do Executivo --Antes de mais, quero saudar toda a gente presente, espero que estejam bem todas as pessoas
aqui hoje presentes nesta reunião, que pela primeira vez está a ser transmitida em direto pela
Rádio Freguesia de Belém, além desta forma. Quero saudar (…) e que está hoje a dar os seus
frutos.
Quero saudar também os intervenientes anteriores que estiveram aqui a falar, ilustres
representantes de comissões de moradores bastante ativas, e na figura deles, quero saudar essas
comissões de moradores, quer a Beatriz Águas, da AMBEX, quer o Gonçalo Matos, dos Vizinhos
de Belém, porque têm sido realmente entidades que nos vão ajudando – aliás, é sempre bom
termos pessoas que nos vão alertando para situações, para irmos tentando melhorar a nossa
atuação (…).
Falar sobre o que foi dito, sobre esta questão (…) aqui em Belém, desde que sou Presidente de
Junta, devido à gravidade que este assunto assume, e ao que pode trazer, de forma irreversível,
para a nossa freguesia, e estragar completamente este ambiente que temos, característico, nesta
zona de Belém – Restelo. Nós já tivemos ocasião de debater e de ver o parecer também dessas
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comissões de moradores, nomeadamente da AMBEX, e estamos perfeitamente de acordo, em
plena sintonia com o que está lá escrito. Aliás, a Junta de Freguesia vai ter aqui um parecer que
vai (…) da Câmara, para tentarmos ter alguma força, para evitar o descalabro, e que, de facto,
deem cabo desta parte norte da freguesia, na parte de cima da antiga Freguesia de S. Francisco
Xavier.
Não vou entrar em mais pormenores sobre essa questão, porque não é altura disso, mas estamos
em perfeita sintonia com a AMBEX e com os próprios Vizinhos de Belém também, que eu sei que
também estão nas mesmas linhas.
Não estou a dizer que o projeto não está melhor, está, está um pouco melhor, mas completamente
insuficiente. Primeiro, não são quinhentos e tal fogos, são setecentos e setenta e dois fogos, para
sermos concretos, e portanto, são setenta fogos, só, que retiraram, dos setecentos e setenta e
dois – setecentos e setenta e dois menos setenta, ficam setecentos e dois fogos. Isto é uma
autêntica – e repito – fantasia urbanística. Realmente, é mesmo uma fantasia urbanística. Nem
vou falar nos telhados, nas hortas urbanas, comunitárias, lá em cima – bem, isso é para outra
sede.
Quanto à Rua Alexandre Sá Pinto, Gonçalo Matos, a Rua Alexandre Sá Pinto mereceu a nossa
concordância, tivemos já várias vezes reuniões com a Câmara, já chegámos a um acordo.
Entretanto, a Câmara esqueceu-se do projeto durante seis meses. Nós alertámos a Câmara, eles
ficaram muito atrapalhados, tinham o projeto adormecido, e então queriam dar-nos para nós
fazermos agora a obra, que nós adjudicámos, com o argumento de que eles não tinham uma
empreitada. Mas, nós também não tínhamos nenhuma empreitada, tínhamos que abrir. Nós
dissemos à Câmara: “Não, é altura de vocês executarem aquilo com que se comprometeram
connosco.” Esqueceram-se, pronto, mas avancem já com isso, é o nosso acordo, a que já
chegámos há muito tempo. E agora, estão a querer dar-nos a nós uma coisa destas, quando
estamos a aguardar uma data de delegações de competências da Câmara, nomeadamente na
Avenida dos Bombeiros, ali ao pé do CIF, e nunca mais nos passam aquilo, que é até mais simples.
Estamos a aguardar que a Câmara resolva essa questão, as coisas estão paradas e esquecidas.
Quanto à sinalização horizontal, há só uma coisa que é preciso recordar: nós, na sinalização
horizontal, a única incumbência que temos é nas passadeiras. Mesmo aquelas riscas ao lado da
estrada, não são connosco, são com a Câmara de Lisboa. Isto é preciso que fique bem frisado.
Agora, é evidente que estamos perfeitamente em sintonia, para se melhorar vários aspetos, e aqui,
já (…) várias vicissitudes, até achamos que se pode avançar desde já com as regularizações
destes estacionamentos, nomeadamente no próprio Bairro do Restelo, já apresentámos
oficialmente o nosso projeto, admitindo que se possa cortar um pouco do passeio de ambos os
lados, nas Ruas Cristóvão da Gama, Tristão da Cunha e S. Francisco Xavier, no Bairro do Restelo,
e que se possa, isso sim, ter estacionamento dos dois lados – porque temos que arranjar aqui uma
forma de coabitar, quer os cidadãos, os peões, quer os carros, porque é uma necessidade hoje
em dia.
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Não tenho mais nada para dizer, para responder a estes dois cidadãos – aliás, gosto muito deles,
são muito participativos. E continuarei aqui à disposição para alguma coisa que seja necessário
esclarecer.

PONTO 1 – Período antes da ordem do dia
--- Presidente da Mesa --Dar indicação de que deram entrada na Mesa duas moções, uma moção que é subscrita pelos
Grupos Políticos do PSD e do CDS, conjuntamente, e uma outra moção que é subscrita pelos
membros da Assembleia de Freguesia do Partido Socialista. São as duas moções que tenho até
este momento.
--- Fernanda Santos (PS) --Eu gostaria de fazer um comentário, porque ontem tive conhecimento do Boletim por parte da
Junta de Freguesia, e portanto, digamos que o Sr. Presidente da Junta começou a sua campanha
eleitoral. Efetivamente, faz um balanço do seu mandato – que, na verdade, acaba por ser um
balanço mais do último ano, e até por acaso não é sobre os últimos quatro anos. E portanto, é,
efetivamente, um folhetim de campanha eleitoral que ofereceu a todos os fregueses de Belém.
Há algumas informações, e até curiosamente conseguimos assim saber, afinal, onde é que foi feito
o investimento que recebeu por parte da Câmara, do contrato de delegação de competências, no
valor de 1.000.000€, porque, na verdade, aquilo que fala nesta entrevista é basicamente o resumo,
e dar a conhecer onde é que foram feitos os investimentos com base neste contrato de delegação
de competências – que convém recordar, para que todos os fregueses saibam, que foi no valor de
1.088.000€. É uma verba substancial, para fazer uma série de intervenções na nossa freguesia.
Apesar de o Sr. Presidente ainda há pouco ter referido a falta de articulação com a Câmara, e a
ausência da transferência de competências para resolver alguns problemas, a verdade é que esta
foi uma das últimas transferências que foi feita, avultada, substancial, e que, tanto quanto
sabemos, – e era essa a questão que também aqui queria deixar, Sr. Presidente – ainda não está
executada – aliás, ainda teremos aqui um ponto para discutir uma adenda, para que seja possível
uma execução mais atempada, até dezembro de 2022 (se não estou em erro).
Mas, não me adiantando sobre esse assunto, aquilo que eu gostaria aqui de deixar nota é que,
efetivamente, apesar da possibilidade de investimento que existe, a Junta não aproveita esse
investimento, ou então faz agora remendos, no último ano, claro, com as eleições bem próximas,
como se costuma dizer, para se mostrar obra feita. Mas, na verdade, aquilo que se está a verificar
é um conjunto de remendos que estão a ser desenvolvidos aqui na nossa freguesia.
Aliás, gostava de notar que refere o facto de ter adquirido novos sistemas de rega, também no
âmbito deste contrato de delegação de competências, para tratar dos nossos jardins, uma área de
trezentos e trinta mil metros quadrados de jardins, e apesar de o Sr. Presidente manifestar sempre
a sua grande preocupação com a Praça do Império – que sobre esse, não tem, de facto,
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competência para tratar, e Sr. Presidente, ainda bem, porque se também tivesse competência
para tratar deste, já estaria seco, como estão a maior parte dos jardins da nossa freguesia, e de
todos os espaços públicos. O Sr. Presidente gosta muito de ganhar espaço com os brasões, mas,
efetivamente, aquilo que seria mais importante também, uma vez que é da sua competência, ou
da Junta, seria tratar do espaço verde da nossa freguesia, que ainda nem o verão vai muito quente
e já está praticamente tudo seco, e os jardins abandonados.
Portanto, os espaços verdes têm sido, não só neste último ano, agora bastante pior, mas ao longo
destes quatro anos foram sempre muito, muito desprezados pelo Sr. Presidente.
A ação social, também li na sua entrevista, Sr. Presidente, é aquela área prioritária e silenciosa.
Foram quatro anos de silêncio, Sr. Presidente, quatro anos de silêncio. Durante estes quatro anos,
aquilo que temos ouvido por parte do Sr. Presidente é que esta é uma área silenciosa, sobre a
qual não se fala – ou seja, não há números, não se sabe que apoio é que as pessoas recebem,
quantas pessoas é que recebem, como é que é dado este apoio silencioso às famílias. E,
efetivamente, chegamos ao fim de quatro anos de mandato, Sr. Presidente, só a falarmos dos
cabazes solidários, duzentos e trinta cabazes solidários nestes quatro anos – e eu tenho ideia de
que no outro mandato também eram os mesmos duzentos e trinta.
Ainda refere que não há fome. Sr. Presidente, ainda bem que não há fome, mas não me parece
que os problemas sociais da freguesia possam ser tratados desta forma.
Eu tive até o cuidado, Sr. Presidente, estamos também em balanço, e guardei esta relíquia, que é
o seu programa eleitoral, e era sobre este que eu acho que era muito importante que o Sr.
Presidente fizesse o balanço junto dos fregueses, de todos os fregueses, aqueles que lhe
depositaram o voto há quatro anos, e na verdade, todos os outros sobre os quais tem estado a
gerir o bem público que é de todos. E nesta área social, o Sr. Presidente referia que ia fazer um
cabaz escolar, que ia ter uma rede de cuidadores, que ia haver um serviço de apoio psicológico,
mais voluntariado – estou só a dar alguns exemplos, Sr. Presidente, porque, de facto, nestes
últimos quatro anos, nós não conseguimos identificar na nossa freguesia que tivesse havido
alguma iniciativa desta natureza, conforme o programa que deu e que prometeu aos eleitores de
Belém.
Também na área da cultura, Sr. Presidente, iria haver ruas com arte, “Música na minha rua”, clubes
de padel, jardins digitais. Sobre isso, Sr. Presidente, nós não temos nenhuma informação, também
me parece que os fregueses não encontraram nada sobre isto, daquilo que tinham sido as
promessas do seu último programa.
Sobre a escola, sobre a educação, Sr. Presidente, ficamos sempre resumidos às CAF’s e às
AAAF’s, os apoios à família, que na verdade são suportados também pela Câmara, por
transferência de competências e com transferência de verbas, e temos os Clubes Paula Vicente,
mas nada mais. Não há inovação, não há mais atividades que entretenham os nossos jovens e
que ocupem, que deem projetos às nossas escolas e ao nosso Agrupamento do Restelo.
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Portanto, já quase em jeito de balanço, Sr. Presidente, isto é um navegar à vista, foi assim durante
quatro anos. E portanto, uma vez que o Sr. Presidente já está em campanha eleitoral, aquilo que
na verdade eu quero dizer é que temos medo de outros quatro anos assim, a navegar à vista. Fazse pouco, faz-se muito pouco.
Este contrato de delegação de competências, no valor de 1.000.000€, renovo a pergunta,
gostaríamos de saber em que estado se encontra, em termos de execução. Penso que não terá
mais do que 50% ou 60% de execução. E portanto, estas verbas públicas que são disponibilizadas
têm que ter uma melhor gestão, e têm que ter uma melhor gestão em benefício de todos os
fregueses, neste caso, e na Freguesia de Belém. Portanto, estas oportunidades também não se
podem perder, não se podem deixar escapar.
Mesmo na questão da limpeza e da higiene urbana, Sr. Presidente, tem sido um assunto recorrente
de reclamações, temos a freguesia suja, e o Sr. Presidente transfere sempre esta responsabilidade
para a autarquia. É verdade, a Câmara tem competências, assim como também tem a Junta, e
também recebeu alguns largos milhares para se equipar e para se dotar de meios para ter uma
melhor higiene urbana aqui em Belém. E portanto, nós continuamos a ver a responsabilidade a
ser passada para a Câmara. Ora, o que tem é que haver mais articulação, e o que tem é que haver
a assunção das responsabilidades por parte da Junta de Freguesia, que é a limpeza daquilo que
não seja a recolha dos resíduos sólidos – a limpeza, de uma forma geral, de uma freguesia.
Sr. Presidente, e nem falo da segurança, que também está aqui no seu programa, e de facto,
nestes últimos tempos tem sido um verdadeiro desastre na nossa freguesia, são assaltos
consecutivos. Felizmente temos os grupos de vizinhos que nos alertam, e que vamos estando
atentos. Mas, efetivamente, este é um problema muito grave que nós temos na nossa freguesia,
e em que é preciso uma ação. Mas, passaram quatro anos, Sr. Presidente, passaram quatro anos
e, efetivamente, não foi feita grande coisa sobre esta matéria, e os resultados estão aqui, à porta
de cada um, quando vemos os carros assaltados, ou as casas assaltadas.
Portanto, Sr. Presidente, efetivamente termino a minha intervenção deixando estas notas, mas
acima de tudo questionando sobre qual é a taxa de execução sobre o contrato de delegação de
competências recentemente assinado, e pelo qual auferiu um valor de 1.088.000€ para
desenvolver atividades e ações em benefício da nossa freguesia.
--- António Delicado (PSD) --Aquilo que já percebi que o meu companheiro de Bancada, Fernando Magarreiro, vai fazer é
responder, no essencial, àquelas que foram as observações que agora foram tecidas pela
Bancada do PS, e portanto, não vou entrar na resposta a essa intervenção. Vou apenas cingir-me
àquilo que, efetivamente, tinha pensado aqui transmitir, de forma sucinta, Sr. Presidente.
E em primeiro lugar, para realçar o ponto das ciclovias, que é uma questão que, como todos
sabemos, esta semana ganhou alguma dimensão na nossa zona, dado um grave acidente que
ocorreu – não vamos agora estar a falar muito sobre o que efetivamente aconteceu, mas eu penso
que, até para honrar a memória das pessoas, temos que obter toda a informação possível sobre
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aquilo que se passou, e olhar de forma muito crítica para aquilo que se vem passando, no que
toca à estruturação destes percursos e da forma como são colocadas as ciclovias, porque,
efetivamente, nenhum de nós quer que se repita nenhuma circunstância destas. E aquilo que
forem as responsabilidades a apurar deverão ser apuradas, naturalmente, sejam elas camarárias
ou outras. Mas, efetivamente, aquilo que devemos evitar é que na nossa freguesia tenhamos
problemas como este. E portanto, fica esta nota, esta questão que me parece especialmente
importante.
Depois, eu gostava, em jeito de resposta muito ligeira àquilo que foi há pouco dito, de realçar o
papel que a Junta de Freguesia e o seu Executivo têm tido no plano social, neste tempo de
pandemia. Penso que todos estamos conscientes dos números que recentemente foram
divulgados, que dão nota de que temos mais quatrocentos mil pobres em Portugal, e pessoas que
estavam numa situação diferente, e que caíram para baixo do limiar da pobreza. E esta notícia é
muito séria, e nós temos isso também na nossa freguesia, penso que todos temos a consciência
disso, e todos conheceremos casos desses. E o facto é que a atuação social também da Junta e
do seu Executivo tem permitido oferecer a rede de segurança que muitas vezes as pessoas viram
fugir-lhe por outra via. E portanto, cabe aqui enaltecer, louvar e agradecer este papel que a Junta
tem tido.
Obviamente, eu não vou entrar aqui nos pontos relativos ao PRA, mas quero apenas lembrar que
a zona do Alto do Restelo efetivamente está com um problema seríssimo em matéria de
estacionamento, por exemplo.
Temos uma escola secundária onde, como sabem, muitos alunos da freguesia não têm lugar, e o
que acontece é que temos pessoas que praticamente moram ao lado da escola e que não
conseguem lá colocar os seus filhos; temos uma escola em que, como sabem, continuamos a não
ter um pavilhão, etc.
E portanto, queremos em cima disto, e em cima de outras circunstâncias, introduzir mais
setecentos e dois fogos?
Enfim, eu não queria deixar de deixar uma nota sobre a questão das áreas ajardinadas, porque
temos muitas e boas, e, efetivamente, não me parece que a gestão que houve por parte da Câmara
Municipal, a propósito dos brasões, seja um exemplo daquilo que deve acontecer. E, efetivamente,
é o que nós gostaríamos de evitar.
--- Óscar Rodrigues (PS) --A minha intervenção tem um pouco a ver com aquilo que já foi aqui referido pelo colega António
Delicado, é precisamente sobre este trágico acidente que ocorreu no sábado passado, aqui na
nossa freguesia, e que, infelizmente, voltou a colocar o nome da freguesia nas bocas do mundo
por maus motivos, e que nos chocou a todos, pelo facto de ter sido um acidente fatal, e
supostamente por uma cidadã que, independentemente de não residir aqui na freguesia, mas que
frequentava com relativa tranquilidade aqui a nossa freguesia, e supostamente até estaria grávida,
o que acarreta aqui algum aspeto mais trágico ainda àquilo que aconteceu.
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Eu, tal e qual como o Sr. Presidente, e como os demais membros aqui da freguesia, e uma série
de colegas e amigos, também fazemos os nossos passeios de bicicleta, quer sejam domingueiros,
ou quer sejam semanais, ou mesmo diários, e, de facto, a Freguesia de Belém é uma das
freguesias de Lisboa onde é mais saudável e mais apetecível passearmos e circularmos de
bicicleta, quer seja em toda a sua zona ribeirinha, quer seja mesmo na sua ligação ao Monsanto.
Portanto, nós estamos aqui localizados numa freguesia que tem todas as características para
poder receber esta forma de mobilidade e de promover esta utilização agradável do espaço
público.
Aquilo que aconteceu realmente foi trágico, e aquilo que aconteceu é algo que não queremos que
aconteça a nenhum de nós, nem aos nossos familiares, e não queremos sequer que volte a
acontecer.
Portanto, não querendo suscitar aqui qualquer tipo de apelo ou de responsabilização a ninguém –
excetuando provavelmente o condutor do veículo automóvel – temos que ter a noção de que
aquela Avenida da Índia, e mesmo a própria Avenida do Brasil, são vias de circulação automóvel
a uma velocidade excessiva, considerando que estamos já dentro daquilo que é uma área urbana,
uma área da cidade, na qual a velocidade máxima estaria limitada a cinquenta quilómetros por
hora, e que normalmente, e naturalmente, nós vemos as viaturas a circular ali a velocidades
bastante mais altas.
Portanto, a minha questão era só salientar este ponto negativo que afetou aqui a nossa freguesia,
que nos chocou nos últimos dias, e questionar aqui o Presidente da Junta – que eu sei que também
é um adepto das duas rodas – sobre qual é a posição da Junta, que ações preventivas ou
reivindicativas estará a pensar fazer para mitigar e para eliminar este tipo de situações, para que
a nossa freguesia possa ser mais agradável para todos nós, para todas as nossas famílias, para
quem nos visita, para quem quer utilizar a bicicleta como meio alternativo de transporte, ou meio
apenas de circulação em momentos de lazer, mas também para que os outros também nos
possam vir visitar sem o receio de poderem ser colhidos por um automóvel em grande velocidade.
Portanto, o desafio que lanço, além de convidar a todos a marcar presença numa cerimónia
simbólica que vai ocorrer no próximo sábado, pelas onze horas, junto ao local onde ocorreu o
acidente, gostaria, então, de lançar este repto ao Sr. Presidente, que desenvolvesse aqui uma
estratégia, uma posição, que estudasse algum tipo de intervenção, se possível, a nível de
sinalização, a nível de instalação de faixas, de bandas sonoras redutoras, de forma a que isto não
tornasse a acontecer, e que voltássemos outra vez a poder olhar para a Freguesia de Belém como
uma freguesia amigável, bela como é, em que todos pudessem circular, sem ter este receio de
perder a vida de uma forma trágica, como aconteceu.
Era só este repto que eu queria lançar.
--- Fernando Magarreiro (PSD) ---
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Gostava de dar os parabéns também à Junta de Freguesia pelo lançamento da Rádio, é a primeira
vez que estamos ao vivo, e de facto, orgulho-me, como freguês, de ter esta Assembleia transmitida
ao vivo na Rádio Freguesia de Belém. Parabéns.
Eu vou ser curto, porque o tempo vai passando, mas eu não podia deixar de dizer alguma coisa
com os comentários da minha colega do PS, Fernanda, sobre o que disse, e sobre a entrevista
que o Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, deu no Boletim.
A Fernanda falou que, realmente, começou a campanha, e que foi uma sessão de campanha do
PSD. Eu lamento, eu não vejo isto dessa forma, entendi, e vi, e escutei as palavras da Fernanda
Santos, sim, como uma sessão de campanha do PS – a Fernanda quase como cabeça de lista do
PS às próximas eleições autárquicas aqui na Freguesia de Belém – e notei, realmente, uma forte
sessão de campanha.
Eu vi as seis páginas, li com muita atenção as seis páginas da entrevista que o Sr. Presidente da
Junta deu, e realmente vejo que, aqui, fez muito. A Fernanda falou que fez pouco; eu acho que,
efetivamente, a Junta fez muito. E acho que foi um bom sumário do que foram estes quatro anos
de mandato – que, na prática, não foram quatro anos, foram dois; nós tivemos praticamente dois
anos, estamos com um ano e meio, ou quase, de uma pandemia que nós não conhecíamos –
antes da gripe espanhola, nenhum de nós conhecia tal coisa – e que esta Junta enfrentou, Portugal
está a enfrentar, e que, com dificuldades, todos enfrentamos. Portanto, é lógico que se porventura
algumas acusações da Fernanda Santos, que fez, não conseguiram ser realizadas pela Junta,
logicamente não foi por vontade da própria Junta de não ter feito; a pandemia muito ajudou a isso.
E perante o que tivemos, muito fez esta Junta, relativamente ao que se propôs, e que realmente
conseguiu fazer. E muito importante também a parte social, conforme o colega António Delicado
referiu, foi muito importante neste tempo de pandemia a parte social feita pela Junta.
Por isso, eu digo que foram dois anos, ou um ano e meio retirado a esta gestão, que muito fez
perante esta situação que teve.
Apenas uma nota, quando a Fernanda Santos falou em segurança, diz que há pouca segurança
nesta freguesia: enfim, com certeza o PS não é o melhor Partido para falar em segurança, nos
tempos que temos vindo a enfrentar, e com certeza não é a melhor lição que o PS nos dá, a nível
de segurança. E grande parte da segurança aqui desta freguesia não é responsabilidade da Junta
de Freguesia, mas sim da Câmara e do próprio Governo.
--- Josué Caldeira (PCP) --Sendo muito sistemático nesta intervenção, relativamente à intervenção de balanço, não a vou
fazer, basta-me intervir nos vários pontos que vamos ter oportunidade de discutir, para, nesses
pontos, fazermos um balanço da atividade e da não atividade que a Junta desenvolveu. Portanto,
sobre este ponto, não vou falar agora.
Queria fazer um pedido – e, se calhar, até não levo nada a mal que o pedido seja feito pelo Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia – um pedido ao Sr. Presidente da Junta. Ele falou há
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pouco relativamente à Rua Alexandre Sá Pinto, que havia já um acordo, ou uma concordância
com a Câmara Municipal, relativamente ao projeto para aquela rua. O pedido que eu acho que
nós, Assembleia de Freguesia, devíamos fazer endereçar à Junta, dada a importância que este
projeto e esta questão têm, é se a Junta pode fazer o favor de entregar o desenho do projeto em
que há acordo com a Câmara Municipal para a intervenção na Rua Alexandre Sá Pinto. É que nós
falamos com a Câmara e há acordo, falamos com a Junta e há acordo, e eu acho que seria útil,
nesta fase em que há já um acordo estabilizado – eu digo isto porque eu próprio já fiz uma
intervenção numa Assembleia de Freguesia relativamente a este ponto – eu creio que seria muito
útil para esta discussão desta questão que tivéssemos todos a informação relativamente ao projeto
em que há concordância.
A última questão de que eu gostaria de falar, ainda antes da questão do PRA, que o Sr. Presidente
vai abrir, era também, à semelhança do que já foi feito por duas anteriores intervenções – a do
António Delicado e a do Óscar – era também registar o nosso pesar pelo trágico acidente.
E sobre isto, dizer o seguinte: a cidade de Lisboa, a Freguesia de Belém e a cidade de Lisboa,
assim como à semelhança de muitas outras cidades, está numa fase de transição do padrão de
mobilidade. É este que vai ser o futuro, para um novo padrão de mobilidade onde, naturalmente,
os modos suaves de transporte se firmarão como alternativa nas deslocações diárias ou no lazer.
Eu creio que esta tragédia que ocorreu no nosso território, no território da nossa freguesia – e era
isto apenas que eu queria deixar e sinalizar – esta tragédia, este acidente, acentua a necessidade
de, com os olhos postos no futuro, nomeadamente os poderes públicos, sejam eles quais forem,
mas não só, tudo fazerem para que esta transição para um novo modelo e para um novo padrão
de mobilidade seja feita de forma segura para todos – para todos – e seja feita de forma confortável
para todos. Eu acho que esta é a mensagem principal que este acidente nos questiona.
E sim, também lá estaremos no sábado de manhã, a fazer uma devida homenagem, e reforçar
também esta ideia, de que com os olhos postos no futuro, num novo padrão de mobilidade, as
coisas têm de ser feitas de forma segura.
--- Presidente da Mesa --Os vários Grupos expressaram já o seu pesar e a sua preocupação por esse acidente fatal, ficará
registado na ata da própria Assembleia.
--- Presidente do Executivo --Começando aqui a responder ao que foi questionado pela Fernanda Santos, aqui sobre algumas
matérias, vou começar pela questão do Boletim. Falou que constatou que no Boletim tinha iniciado
a minha campanha eleitoral. Não, de facto, não iniciei a minha campanha eleitoral agora; a minha
campanha eleitoral, iniciei-a há três anos e meio, quando fui eleito neste mandato, em 2017,
comecei logo com a campanha eleitoral. A minha campanha eleitoral são os atos, são os factos,
são as obras que nós nos propusemos fazer.
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E o que eu fiz agora é uma coisa que nem todos os políticos fazem, mas deviam fazer, que era
prestar contas ao eleitorado. As pessoas não prestam contas. Por quê? Muitas vezes não
cumprem com aquilo a que se tinham comprometido. Olhe, veja o caso do PRA, realmente é
ridículo o Sr. Presidente da Câmara ir prestar contas sobre a questão do PRA para dizer que,
realmente, arranjou trezentas casas, das seis mil e tal que tinha prometido. Mas, aqui na Freguesia
de Belém, nós não temos medo, nem vergonha, de prestar contas, de fazer o balanço do mandato.
E foi isso que fiz agora. Aliás, várias Juntas de Freguesia, até do Partido Socialista, fazem o
mesmo, como é evidente. Se eu não fizesse isto é que era mau. Então, a população confia em
mim, vota em nós, aqui no nosso projeto, e agora eu não mostrava o que é que se tinha feito? Só
me faltava essa. Não, nós prestamos contas, é bom que os políticos prestem contas da sua
atividade. Aliás, é normal.
As verbas, 1.088.000€, são verbas de áreas de delegação de competências da Câmara na Junta
de Belém. Foi para todas as Juntas de Lisboa, não foi só para Belém, e nós tivemos muito menos
do que outras Juntas – e já lá vamos, e vou dar-lhe depois um caso característico, por exemplo,
no referente à higiene urbana. Vocês sabem em que lugar é que a Câmara de Lisboa classificou
a Junta de Freguesia, a Freguesia de Belém, no referente ao turismo? Em sexto lugar. A Junta de
Freguesia de Belém ficou atrás de mais cinco freguesias da nossa cidade, para efeito de receber
verbas. Posso só dar-vos um exemplo: enquanto Santa Maria Maior recebeu 1.400.000€, nós
recebemos, depois de termos reclamado, tínhamos recebido quatrocentos e tal mil, recebemos
cerca de oitocentos e tal. Portanto, só para verem a diferença. Isto é uma pouca vergonha, foram
para a história do alojamento local e dos hotéis, como se fossem essas pessoas que sujassem as
coisas. Não são, são os autocarros que chegam com as pessoas, com os turistas, abrem as portas,
e os turistas entram por aí, fazem os piqueniques, e deixam tudo sujo; não são as pessoas que
estão no hotel que, quando saem, pegam na casca de banana e atiram para o chão. Isto é uma
pouca vergonha, e não tenho medo de dizer que há uma partidarite, neste momento, na Câmara
de Lisboa. É uma vergonha, estamos a ser vítimas disso.
Realmente, tivemos essas verbas, porque nós provámos que tínhamos projetos para essas
verbas. E posso dizer-lhe que está praticamente tudo executado, com exceção da cobertura do
pavilhão – que não temos nenhum, a Câmara não deu (…) já se tinha comprometido com a Junta
de Belém em dar um pavilhão, e faltou à última da hora, o Sr. Presidente da Câmara, e deu a outra
Junta Socialista, uma pouca vergonha. De maneira a que nós fomos obrigados a cobrir o Pavilhão
de Caselas, já tínhamos o estudo feito, e vamos iniciar a obra, talvez para a semana, a obra de
execução, são sessenta e seis dias, é o que vai demorar essa obra.
E mais, todos estes projetos foram sendo devidamente publicitados no local, com placas a dizer
“financiamento da Câmara e execução financeira da Junta, no montante…” de tantos. Portanto,
remeto-vos, tenho um plano, e praticamente está tudo executado.
Praça do Império, não tem competências: bem, não tem competências diretas, são só três jardins
em que não temos competências diretas para a manutenção. Mas, está na minha freguesia, tenho
alguma responsabilidade, era só mais o que faltava. Portanto, não desistimos. Mas, infelizmente,
estamos a achar muito estranha a desculpa da Câmara para não tomar a decisão, e está a tentar
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desculpar-se com a Direção Geral do Património Cultural. E vamos ver como é que isto vai ser em
relação às eleições. Estou a achar muito estranho, umas respostas muito evasivas de alguns
responsáveis da Câmara, a dizer que é o Património Cultural, vamos lá ver. Querem é começar a
obra do jardim, depois logo se vê. Vamos lá ver se não me vou enganar, se não estão a empurrar
com a barriga para depois das eleições, esta questão dos brasões. Bem, vamos estar atentos ao
que vai surgir, nesta questão dos brasões. A população está atenta.
Ação social, quatro anos de silêncio, não é para estarmos aqui em bicos de pés. Olhe, mesmo
agora, temos agora um dos herdeiros de uma das maiores heranças portuguesas a querer dar
uma verba, que eu nem digo quantos milhões é que são, para os projetos da Junta. Não digo, por
quê? Porque o resto só virá se eu cá estiver depois. Para já, hoje, são 130.000€, para começar,
em alguns projetos, e o resto virá depois, para projetos para os idosos, “Alegria de Viver by Manuel
Queiroz Pereira”, é assim que se chama o projeto, é para as pessoas que estão no final de vida
terem uma vida mais agradável, com aquelas pequenas coisinhas, como um presente, fazer uma
viagem e não terem de vir no próprio dia, poderem ficar numa instalação hoteleira e vir no dia
seguinte, com umas refeições bastante agradáveis, é as senhoras poderem ir ao cabeleireiro ou
arranjar as unhas, é uma série de projetos desse género que nós já estamos agora a fazer, e que
vamos fazer depois muito mais, muito mais atividades para os idosos. Isto por quê? Porque
conseguimos uma benemérita, que me conhece, por acaso, e que confiou na Junta de Freguesia
de Belém para fazer este projeto connosco, que é complementar, aliás, ao que nós tínhamos com
o envelhecimento ativo e saudável.
Jardins Digitais, é a nossa promessa, pois é, o mandato ainda não acabou. Posso dizer-lhes que
estamos a acabar, já temos acordado até os montantes, e tudo, para fazermos no Parque dos
Moinhos de Santana e no Jardim Vasco da Gama. Estamos a tratar disso, estamos a tratar desse
aspeto. Ainda não acabou, é um dos compromissos que nós temos estado (…).
Clube de padel, sim senhora, há um projeto de clube de padel no Parque dos Moinhos de Santana,
mesmo ali ao pé do Continente, e que está a ser negociado com a Câmara.
Há bocado estava a ver que a Fernanda Santos se estava a esquecer de um projeto, emendou à
última da hora, isto é um Ex-Libris desta freguesia, não existe em mais nenhum sítio, onde os pais
podem deixar as crianças quatro horas, das duas e meia da tarde às seis e meia, com projetos de
desporto, cultura e inovação, à nossa responsabilidade, pagando os encarregados de educação
entre 2€ e 10€ por mês. É único, eu sei que é único, temos imenso orgulho nisso.
CDC, falta de execução da obra do pavilhão de Caselas, é à volta de 300.000€, é a única coisa
que falta. De 1.088.000€, são esses 300.000€ agora em execução, para fechar tudo isto. Foi um
trabalhinho muito duro, pois foi, mas é assim, e com dinheiro público, então, é um especial cuidado
da nossa parte. E está a andar, graças a Deus, muito bem.
Higiene urbana, já lhes contei há bocadinho, nem vale a pena falar mais nisso. Mas, eu depois vou
passar a palavra ao meu colega Tiago Pessoa, se não se importarem, quando acabar esta minha
intervenção, para ele falar um pouco mais sobre esta matéria da higiene urbana, interessa porque
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fizemos mais investimentos nesta matéria. E não gostamos de dizer que a culpa é da Câmara para
tudo; agora, de facto, cada qual tem as suas culpas, como é lógico. Nós temos a varredura, a
lavagem e a deservagem, a Câmara tem a recolha. E eu conheço bem a situação.
Agora, é uma vergonha terem desconsiderado Belém, que é conhecida como um dos maiores
polos turísticos e culturais da Europa, com mais museus, mosteiros, património da humanidade,
por metro quadrado, em sexto lugar nas freguesias de Lisboa. Estão a brincar com as pessoas,
isto ultrapassa todos os limites da pouca vergonha.
Segurança, mais segura? Ainda continua a ser a mais segura. Olhe, é uma coisa do Governo,
deste Governo Socialista que nos rege. Mas, sabem que mais? Como há tantas carências, a Junta
de Freguesia, como o Governo Central não faz nada, ou pouco faz, teve que ajudar a Esquadra
de Belém com dois carros – foram já dois carros que demos – duas bicicletas, telefones pagos por
nós, para os diferentes projetos, e até obras lá na esquadra se fizeram. Portanto, vamos lá ver o
que é que é preciso mais.
António Delicado, ciclovias, sim senhor, as ciclovias para nós, são importantes – aliás, eu disse na
minha entrevista que as ciclovias, não somos contra elas, somos contra a forma como elas estão
a ser feitas. Aliás, como sabem, eu faço o meu trabalho do dia a dia, aqui como autarca, muitas
vezes de bicicleta, vou fazer exercício físico e vou fazer o meu trabalho, in loco, que é muito bom
para esse efeito.
Agora, eu gostava era de ter um tratamento igual aqui em Belém em relação a outros meus
colegas, nomeadamente o meu colega de Alcântara. O meu colega de Alcântara conseguiu que
agora na ciclovia que está prevista para a Avenida da Índia, que vai ser feita a ciclovia em Alcântara
no passeio, e chega-se a Belém, a pouca vergonha continua, e querem fazer a ciclovia na estrada,
com o argumento de que Belém tem uns passeios muito largos, mas é para as pessoas andarem
a passear, para verem as coisas tão belas que existem em Belém. Garanto-vos que isto é verdade,
outra pouca vergonha, e é descarada.
E depois, nesse aspeto, eu não gostaria de ter uma ciclovia na Avenida da Índia que vai implicar
necessariamente em haver só uma faixa de rodagem, porque as bicicletas não substituem os
carros; são complementares aos carros. Isto é outra coisinha que têm lá naquelas cabeças, que
eles meteram, mais isto não dá.
Exaltar a ação da ação social da Junta, muito obrigado, é a nossa prioridade, de facto, a área
social, e vamos fazer muito, agora e depois, se cá estivermos, vamos ter mesmo muitos meios
para fazermos isso.
Mas, posso dizer-vos que, na ação social, que há bocado também disseram que nós estávamos
com várias carências, que só tínhamos o Cartão Solidário, eu vou só falar em algumas: no “Belém
Consigo”, os programas de férias que são super disputados, a Loja Solidária, o acompanhamento
telefónico, o atendimento social, o Gabinete de Inserção Profissional, o transporte solidário, o
PsicoBelém. Disseram que não tínhamos nada de psicologia? Meu Deus, que ignorância, é
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chocante um membro da Assembleia de Freguesia não saber isso. Das duas, uma: ou é ignorante,
ou então está a faltar à verdade. A Lavandaria Social, o Cartão Solidário, que já tínhamos falado,
o voluntariado – olhe, toda esta parte das vacinas. E não temos o compromisso do Sr. Presidente
da Câmara, que já disse a colegas meus que se eles estiverem atrapalhados, que a Câmara está
por trás para os cobrir, não temos essa garantia do Sr. Presidente da Câmara, pelo contrário, só
nos faz a vida negra, e faz-nos chantagem. Temos as instalações ??? a caírem de podres, e não
nos continua a dar ???. E por quê? Porque não avalizámos o disparate que ele fez com o parque
de estacionamento nas torres lá de cima. Ele mentiu, na altura, a dizer que não sabia quem tinha
feito aquilo, que aquilo era um absurdo. E depois, mais tarde, tendo sido desmascarado, é que
veio dizer, então, que, de facto, tinha sido autorizado, e em forma de desafio disse: “Fui eu. Qual
é o problema?” E eu disse: “Qual é o problema?” Por acaso não consegui dizer que ele tivesse
mentido, mas disse que faltou à verdade, e ele ficou muito furioso, foi nessa altura que resolveu
(…) não diz nada, a casa continua a cair de podre há um ano e meio, pelo menos, desde que nos
tinha sido dada para fazermos as nossas instalações.
Muitos jovens não conseguem frequentar a escola onde moram, é verdade.
Os problemas de estacionamento no Alto do Restelo, é uma verdade. Na perspetiva de uma
Câmara Socialista, não é necessário carros, anda tudo, ou de burro – e temos os moinhos, se
calhar tem alguma lógica – ou de bicicleta, ou então (…) dizem que é o metro, ou um elétrico,
qualquer dia dizem que é um avião. Mas, um avião, com um moinho ali ao lado, é muito pitoresco,
depois vamos ter mais turistas por causa disso.
Os brasões, claro que isto é um escândalo, vamos lá ver como é que isto vai acabar, vamos estar
atentos. Estamos muito apreensivos nesta história dos brasões, estão a empurrar com a barriga
para a frente, e já tínhamos sido condescendentes nesta questão, muito bem, vamos ser realistas
(…) pedra da calçada. A arquiteta está de acordo com isso, a Arq.ª Cristina está de acordo com
isso, com esta obra, mas pronto, vamos lá ver o que é que isto vai dar.
Óscar Rodrigues, é evidente que toda a gente tem que lamentar imenso um acidente de bicicleta,
parece que foi um carro que, com o sol, ficou encadeado, e que foi para cima da bicicleta, e
infelizmente gerou este acidente, com a morte, na prática, de dois seres, da mãe e da filha –
porque estava grávida.
Belém é uma zona característica para andar de bicicleta, eu sei, por experiência própria, mas, de
facto, o que é pena é que sei pela sociedade civil que está prevista a construção de uma data de
ciclovias, e imagine-se, ainda não sabemos nada, diretamente da Câmara, a não ser na Avenida
da Índia, das ciclovias que se falam, para a Avenida do Restelo, para a Avenida da Torre, para a
Avenida Vasco da Gama, para a Avenida das Descobertas, enfim, tudo o que para aí vem. Isto vai
ser um “forrobodó”. Eles têm dinheiro, o Governo dá-lhes dinheiro, e depois nós temos que aplicar
aquilo de qualquer forma, é isso que lhes interessa, e esquecem-se da vida das pessoas, do stress
do dia a dia para as pessoas irem trabalhar, e que precisam de levar o carro, não pode ir toda a
gente de bicicleta, e um terço da população tem mais de sessenta e cinco anos. É gozarem com
as pessoas.
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Fernando Magarreiro, parte do país parou, mas a Junta de Freguesia de Belém não parou, nós
não parámos. Tivemos menos receitas, mas como fomos muito comedidos, conseguimos, com os
resultados transitados, equilibrar tudo isto, e não deixar de pagar aos nossos colaboradores,
mesmo aos prestadores de serviços. Tivemos uma das maiores fontes de receita, que é a piscina,
parada, mas pensámos nos professores, nos funcionários que têm família, e continuámos a pagar,
mesmo sendo prestadores de serviços – não eramos obrigados, mas já que fazemos bem a tanta
gente, a quem nós íamos levar todos os dias, e continuamos a levar produtos farmacêuticos,
produtos alimentares, livros à casa das pessoas que estão em confinamento e que não têm
possibilidades de saírem de casa, e portanto, por maioria de razão, também teríamos que apoiar
os nossos colaboradores.
E obrigado pelas palavras, mas, de facto, por outro lado, tem sido também uma aprendizagem
para todos nós, e para mim especialmente, porque pedi aos nossos colaboradores para nos
ajudarem no processo das vacinas, e vendo que é um imperativo nacional, as pessoas ao princípio
estiveram um bocadinho receosas, e depois encheram-se de coragem e foram ajudar quem tem
estado a ajudar, até hoje. É importante que as pessoas saibam que tivemos lá cinco funcionários
por dia, pagamos as refeições de cinquenta e tal funcionários, pagamos material administrativo –
folhas A4, toners, marcadores mais grossos ou mais finos – enfim, é uma data de despesas que
as Juntas estão a pagar. E não tenho o compromisso de que a Câmara está lá atrás, como outros
dos meus colegas. Bem, isso aí é outra coisa que temos que falar, porque isto é uma pouca
vergonha o que se está a passar neste momento, entre a Câmara e a Junta de Freguesia de
Belém.
Josué Caldeira, o projeto do PRA da Câmara foi uma novidade, é outra situação. Nós, numa altura,
até nem nos importávamos (…) mas, percebemos que aquilo não era honesto, o que estavam a
fazer, porque estamos à espera há muito tempo, por exemplo, para fazermos uma obra do CDC,
que era na Avenida dos Bombeiros, junto ao ciclo, aquele estacionamento todo até lá acima, e era
muito mais simples, e até hoje, depois de três ou quatro reuniões, já está tudo decidido, e ainda
não nos deram para fazer isso. E agora, iam fingir que nos queriam dar esta para fazermos, que
é muito mais complicada, quando nós, lá no terreno, já combinámos com eles ??? um, dois e três,
e nós ??? e já dissemos claramente à Câmara o que é que temos ???. Quem tem o projeto é a
Câmara. O Partido Comunista tem uma relação tão boa, ainda por cima na Câmara, são aliados
no dia a dia lá na Câmara – dizem que não, mas são, e eu sei que são – aliás, muito amigos –
podem pedir-lhes o projeto na mobilidade, porque eles é que têm o projeto, não somos nós. (…)
não é a Junta que o vai executar, é a Câmara de Lisboa. Nós demos o nosso “ok”.
E por isso mesmo, obviamente, nós não podemos deixar de lamentar o acidente que aconteceu
na Avenida da Índia, como é lógico, como qualquer outro acidente, é muito chato. E por isso
mesmo, mantemos a nossa posição: somos a favor da coabitação do carro e da bicicleta. Mas, se
quiserem acrescentar o burro, estamos de acordo, mas isso depois é um problema da
comunidade.
--- Josué Caldeira (PCP) ---
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Hoje não será certamente da responsabilidade do PCP que já estamos aqui há uma hora e um
quarto a falar.
Sr. Presidente, eu só quero fazer um registo, porque fiz um pedido de informação, e inclusivamente
até o coloquei, se possível, de âmbito da Assembleia de Freguesia, e o Sr. Presidente da Junta
claramente já nos explicou que não vai enviar essa informação.
Lamentavelmente, não me surpreende este comportamento do Presidente da Junta, porque esta
tem sido a tónica na relação com a Assembleia de Freguesia, no que diz respeito a informação
que a Assembleia de Freguesia devia ter para exercer as suas competências próprias, de
acompanhar e fiscalizar a Junta de Freguesia. Não me surpreende, e lamento.
E era só isto que eu queria dizer.
--- Tiago Pessoa (Vogal) --Eu acrescentaria ainda alguns pontos, relativamente ao tema da higiene urbana, complementando,
de facto, a intervenção que o Sr. Presidente fez, e respondendo de forma bastante pormenorizada
– mas sem gastar tempo, sendo sintético – o que é que foi o trabalho da higiene urbana, e acho
que só estando desatentos é que não terá sido possível ver, ao longo destes quatro anos, o
investimento que tem sido feito nesta área.
E portanto, começámos com o reforço de meios humanos – hoje em dia, somos mais pessoas na
rua a fazer a limpeza da higiene urbana. Recordo-vos que quando recebemos as competências
da Câmara Municipal de Lisboa, não só tínhamos poucos recursos humanos, como recebemos
um conjunto vasto de equipamentos obsoletos, muitos deles que nem trabalhavam – e estamos a
falar de equipamentos de grande porte que foram disponibilizados às diversas Juntas, e que na
maior parte dos casos estavam obsoletos. Fizemos um investimento grande ao nível da aquisição
de novos equipamentos – destaco varredouras de grande dimensão, de dois metros cúbicos, de
quatro metros cúbicos, que andam todos os dias pela freguesia, e julgo que todos os que aqui
estão presentes têm podido ver essa intervenção diária. Fizemos reforço de carrinhas para o
pessoal da higiene urbana, de apoio a toda a recolha de resíduos, investimos em mobilidade
elétrica, com viaturas elétricas e mais amigas do ambiente. Reforçámos pequenos equipamentos,
seja roçadoras elétricas, sopradores elétricos, todo este investimento que foi feito ao nível desta
componente mais ambiental e importante, porque, por um lado, esta questão ambiental, de facto,
obriga-nos a que façamos investimentos também cuidados nesta matéria.
Fizemos um plano, e estamos a executar um plano de combate às ervas em toda a freguesia – eu
recordo-vos que a Freguesia de Belém é, de facto, muito extensa, e portanto, nesta matéria, temos
um trabalho que é diário, de combate às ervas infestantes. Julgo que não é um trabalho que se
conclua, é um trabalho que é diário, mas em que a equipa, de facto, tem feito aqui um esforço
muito grande.
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Reforçámos a limpeza junto dos ecopontos, a Câmara investiu e colocou novos ecopontos
subterrâneos nesta freguesia, e noutras da cidade, pelo que sei, e portanto, aqui também
conseguimos equipar uma série de arruamentos com equipamentos mais eficientes.
Reforçámos a comunicação, não só nas redes sociais, no nosso site, fizemos campanhas de
sensibilização ambiental, e continuamos a fazê-las. Temos também feito controlos de pragas,
limpezas de grafitis, temos trabalhado em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, onde é
possível fazê-lo – e o Sr. Presidente falou disso, existem competências distintas destas duas
entidades, mas nós procuramos sempre trabalhar em colaboração. Tem sido feito um trabalho
grande, de reforço, não só de ecoponto subterrâneos, como de pilhões, de oleões, tem havido
uma preocupação muito vasta para que, de facto, possa haver uma resposta mais ambiental para
este problema.
Obviamente que há sempre questões, porque a higiene urbana tem, de facto, um trabalho diário.
O Sr. Presidente já falou sobre isso, mas eu destacaria também que durante todo o período de
pandemia, a equipa da higiene urbana esteve sempre presente, desde desinfeções de uma série
de locais, desde centros de testes de Covid, escolas, estabelecimentos públicos necessários que
funcionam na nossa freguesia, e esse papel foi fundamental também para garantir, de facto,
melhor saúde e mais segurança para as pessoas.
Eu queria também, e na parte que não é da higiene urbana, mas muito rapidamente, relativamente
à área do desporto, que é uma área que eu também tenho sob a minha responsabilidade, e
relativamente ao polidesportivo de Caselas, que o Sr. Presidente já falou, e bem, sobre o tempo
de execução da obra, eu queria só e apenas referir que do momento inicial em que foi
disponibilizada a verba no protocolo para execução desta obra, que nós, Junta de Freguesia,
tivemos que executar com um procedimento de contratação para elaborar um projeto de
arquitetura – porque isto é uma obra complexa, a colocação de uma estrutura de cobertura de um
pavilhão requer um conjunto de requisitos de segurança que são importantes cumprir – fizemos
todo o projeto de arquitetura, que levou o seu tempo, daí preparámos um caderno de encargos
complexo, foi lançado um concurso público, que leva o seu tempo e a sua tramitação normal. E
nesta fase, estamos numa fase em que já adjudicámos a obra, e vamos, durante a próxima
semana, fazer a primeira reunião para início da obra. É uma obra que prevê uma execução de
sessenta e seis dias – pelo menos é isso que está previsto, do ponto de vista do caderno de
encargos – mas, esperamos nós que ela possa ser cumprida, e será, de facto, cumprindo o
desígnio da necessidade de termos melhores infraestruturas desportivas também na nossa
freguesia, e com o apoio da Câmara neste protocolo vamos conseguir dotar também e dar à
população um pavilhão, ou um polidesportivo com cobertura, com melhores condições, que possa
ser utilizado pelos clubes da nossa freguesia, e também pelas suas coletividades, e por toda a
população em geral, porque ele vai estar aberto para utilização pública.
--- Josué Caldeira (PCP) --Sr. Presidente, eu quero fazer um ponto de ordem à Mesa.
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Nós estamos há uma hora e meia a falar de pontos que não estão na ordem de trabalhos. Se é
para fazer um “presta contas”, eu posso dizer-vos que o PCP acabou de realizar o seu “presta
contas”, e vai divulgá-lo brevemente – numa folha muito bonita, vai fazê-lo. Não o vou fazer aqui
na Assembleia de Freguesia. Eu quero discutir a ordem de trabalhos normal, e certamente vamos
gastar muito tempo na discussão do PRA. Eu acho que as próximas intervenções deviam ser
eliminadas, deviam ser já passadas para o ponto do PRA, para nós podermos discutir
normalmente o que está previsto na ordem de trabalhos. Desculpem-me, eu também tenho
imensas coisas para falar, e não vou falar.
--- Presidente da Mesa --Eu compreendo a sua posição e a opinião que nos deixou. A minha função, como Presidente da
Mesa – e sempre a entendi assim – não é, de forma alguma, de controlar ou dirigir aquilo que cada
um dos membros da Assembleia entende levantar ou colocar. Posso compreender que não nos
deveríamos alongar na exposição do mandato, compreendo isso perfeitamente, sendo certo que
também registo que a discussão foi suscitada pelas questões que foram colocadas relativamente
a esse mandato, desde logo por uma intervenção inicial vinda de um grupo político da Oposição,
por assim dizer.
--- João Carvalhosa (Vogal) --Só fazer aqui algumas considerações sobre a intervenção da Fernanda Santos. Eu percebo esta
questão do balanço de mandato, que incomoda, e que incomodou o Boletim, mas espero que a
Fernanda também tenha ficado incomodada com as cinco páginas de entrevista do Sr. Presidente
da Câmara no Boletim da Junta de Freguesia da Ajuda, com as quinze páginas do balanço de
mandato da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, e com as quatro páginas também de
entrevista do Sr. Presidente da Câmara no Boletim da Junta de Freguesia de Campo de Ourique
– todas elas, como sabemos, geridas pelo PS. Portanto, estamos esclarecidos quanto a estes
incómodos.
Dizer só, em relação aqui a duas áreas, na parte da ação social, de facto, eu sinto, de alguma
forma, uma injustiça para toda a equipa que trabalha nesta área, quando a Fernanda diz que não
há trabalho, ou não foi demonstrado trabalho. E só vou dar um exemplo muito simples, ou dois
exemplos muito simples: um começou nesta segunda-feira, que foram os Campos de Férias
Jovens, que voltámos a ter este ano Campos de Férias Jovens – no ano passado tivemos só das
crianças e do pré-escolar – onde não deixámos de dar apoio às famílias nesta altura de pandemia,
mesmo no ano passado, quando a pandemia também estava complicada no verão, e havia
grandes receios. Portanto, não deixámos abandonar as famílias, e continuamos a dar esse apoio.
A segunda nota da ação social que eu queria dar tem a ver com o “Belém Consigo”, que foi um
projeto implementado praticamente de um dia para o outro, no prazo de um dia ou dois dias, e que
permitiu, quando a pandemia estourou, no início de março do ano passado, permitiu que mais de
duzentos idosos da nossa freguesia – e não só idosos, porque houve alguns que também foram
infetados, que estavam em quarentena, isolados – beneficiassem de um apoio que a Junta deu de
forma imediata, através da aquisição e entrega ao domicílio dos produtos alimentares e produtos
de farmácia, para evitar que os idosos, especialmente, saíssem à rua e ficassem expostos à
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pandemia. Isto foi montado, Fernanda, de um dia para o outro – mesmo, foi mesmo de um dia
para o outro. E portanto, dizer que nós não fazemos intervenções nesta área não me parece justo.
Na questão dos espaços verdes, enfim, eu peço desculpa, em nome da Junta, de facto, pelo
estado em que alguns espaços verdes se encontram – acho que o Sr. Presidente também já o fez
no Boletim – embora já não estejam. Eu gostaria só de esclarecer, porque isto acontece todos os
anos, ou seja, nós, naturalmente, fechamos as águas dos jardins quando começa a chover, e só
voltamos a ligar quando começa a fazer bom tempo, tempo este que é sempre uma coisa que se
tem que ver, quase semana a semana, ou de quinze em quinze dias. Por quê? Por duas razões
simples: primeiro, uma questão ambiental, cada vez que regamos jardins estamos a gastar água
de consumo humano, estamos a gastar água boa, que é tratada, estamos a gastar recursos
ambientais. Além disso, para terem uma ideia, um mês de águas ligadas nos jardins são mais de
20.000€ de custo, só em conta de água.
Portanto, nós fazemos aqui uma gestão à semana, à quinzena, de quando é que se deve ou não
deve ligar as águas. E isso passa-se todos os anos. Se vocês forem ver os comentários no
Facebook há um ano atrás, há dois anos atrás, por esta altura, vão ver exatamente os mesmos
comentários, porque corresponde aqui a estes quinze dias, um mês, em que os relvados ficam
mais castanhos, e aparentemente mais abandonados – que não estão.
Este ano, aconteceu um fenómeno – e eu julgo que o Sr. Presidente, aliás, já apresentou uma
queixa na polícia por causa disso – aconteceu um fenómeno diferente, a acumular a este, que foi
que, infelizmente, nós tivemos muitas dezenas de programadores, e de aspersores, e de material
de rega, roubado ou vandalizado, coisa que nunca nos tinha acontecido. Em dezanove anos em
que nós estamos cá na Junta, em que eu estou na Junta com o Sr. Presidente, nunca tinha
acontecido termos assistido a um tal índice de vandalismo e de roubo dos aparelhos de rega. Vou
dar-vos um exemplo, inclusivamente dentro de uma escola, onde eu próprio fui chamado, e fui lá
ver, e quando abro a caixa, o aparelho está vandalizado – dentro de uma escola.
Portanto, é verdade, e nós temos estado aqui num contrarrelógio, no último mês, a repor todo o
sistema de rega, a reparar as ruturas, que é natural que haja quando se voltam a ligar os sistemas
de rega, mas temos estado aqui, de facto, neste contrarrelógio. Agora, é verdade, o índice de
vandalismo e de roubo – para terem uma ideia, no outro dia, há coisa de uma semana e meia, na
Avenida Vasco da Gama, de uma ponta à outra da Avenida Vasco da Gama, alguém se entreteve
a dar pontapés aos aspersores dos canteiros, partiu os aspersores todos, de uma ponta à outra
da Avenida Vasco da Gama. Isto é perfeitamente inaceitável.
Portanto, queria só dar esta explicação, obviamente a responsabilidade política é nossa, nós não
somos como os outros, que não aceitamos responsabilidade política, a responsabilidade política
é nossa, é minha, enquanto responsável dos jardins também, pela área dos espaços verdes,
assumimos essa responsabilidade, como é óbvio, mas não queria deixar de dar esta explicação,
para que também ficasse registada.
--- Fernando Magarreiro (PSD) ---
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Primeiro, só queria agradecer, porque o PSD se revê nos comentários que a Beatriz Águas fez
inicialmente, e nos comentários que o Gonçalo Matos fez também, relativamente a estes
Loteamentos PRA, nas intervenções que já ocorreram há mais de uma hora e meia. E realmente,
o PSD revê-se nesses comentários, e congratula-se com os mesmos, porque partilha das mesmas
opiniões.
E relativamente à questão já longa, longínqua, que o Gonçalo Matos fez, de como é que os
membros da Assembleia se reveem com a evolução da adaptação do projeto, de facto, o PSD vê
esta evolução com muita apreensão e muito desconforto, com a adaptação do projeto que foi feita.
E muito por isso, o PSD e o CDS queriam apresentar uma moção a esta Assembleia para que
fosse votada. E vou ser muito rápido, para tentarmos ganhar o máximo de tempo. É uma moção,
relativamente aos projetos de Loteamento do Alto do Restelo, o 7URB2020 e o 8URB2020.
Moção – “Projetos de Loteamento (7/URB/2020 e 8/URB/2020) do Alto do Restelo”
“No âmbito dos loteamentos acima identificados, a Assembleia de Freguesia, em sessão realizada
em 6 de abril do corrente ano, aprovou uma Moção a solicitar a alteração ou suspensão de tais
loteamentos, tendo requerido à Junta da Freguesia de Belém que diligenciasse junto da CML, do
seu Presidente, do Vice-Presidente e do Vereador do Pelouro, a reversão daquela decisão tal
como estava configurada, que iria descaracterizar a identidade da zona do Alto do Restelo.
Essa contestação, acompanhada pela Junta de Freguesia, pela Associação de Moradores e
Amigos da Freguesia de Belém (AMBEX) e por centenas de fregueses que em sede de
Participação Pública se manifestaram contra o projeto, traduziu-se numa alteração do projeto
inicial, manifestamente insuficiente e que chega ainda a ser mais desadequado urbanisticamente
do que a versão inicialmente considerada pela Câmara Municipal de Lisboa.
Mais uma vez se esclarece que a Assembleia de Freguesia de Belém apoia o Programa de Renda
Acessível ou outros de natureza similar, enquanto forma de criar oportunidades de residência a
populações mais jovens ou com dificuldade de custear preços de mercado na cidade de Lisboa.
Constatamos que a Câmara Municipal de Lisboa reduziu em setenta fogos o projeto inicial,
passando dos inicialmente previstos setecentos e setenta e dois fogos para setecentos e dois
fogos, reduziu volumetria e cérceas e eliminou um edifício de habitação transformando-o em
pavilhão.
Contudo, não obstante a tentativa de mitigar algo que só por si é desenquadrado, o projeto revisto
continua a pecar por estar revestido de uma grande densidade, com a consequente falta de
infraestruturas urbanísticas e equipamentos, gerando uma falta de qualidade de vida para quem
vive na freguesia e para quem pretende vir viver para a freguesia. De facto, a alteração proposta
é pouco mais do que um acerto ou uma alteração cosmética que não muda o essencial das críticas
e dos erros de que o projeto enferma.
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Não é com uma redução de cerca de 8% de fogos que a Câmara Municipal de Lisboa vai conseguir
resolver esta situação aberrante do ponto de vista urbanístico, criando o caos no estacionamento
no Alto do Restelo e no trânsito desta parte da freguesia, originando uma descaracterização da
linha urbanística de todo o bairro onde se insere.
A Assembleia da Freguesia de Belém volta a referir da necessidade da avaliação de impacto
ambiental, porquanto estamos perante o somatório de dois loteamentos com mais de quinhentos
fogos, desenvolvidos em simultâneo. Sabemos que, embora sem aplicação direta nos termos da
legislação aplicável, todas as operações urbanísticas que resultam na criação de mais de
quinhentos fogos deverão ter uma avaliação de impacto ambiental.
Por fim, a Assembleia de Freguesia pretende ainda referir que não entende a forma como a
Câmara Municipal de Lisboa deu a conhecer a reavaliação do projeto, tendo informado esta
Assembleia de Freguesia na quinta-feira, dia 24 de junho, da alteração do projeto e no dia seguinte
estar publicado em anúncio pago nos jornais Público e Expresso o novo projeto. Foi, de facto,
pouco democrática a gestão desta situação e que a Assembleia da Freguesia de Belém não se
revê, e antes condena.
A Assembleia de Freguesia revê-se no Parecer da Junta de Freguesia de Belém e nas suas
conclusões, pelo que entende que o mesmo deverá ser objeto de divulgação junto da Câmara
Municipal de Lisboa, no sentido de dar a conhecer a motivação desta freguesia face aos projetos
de loteamento previstos, e ainda insuficientes e feridos de ilegalidade.
Assim, a Assembleia de Freguesia continua a solicitar uma nova alteração ou suspensão de tais
loteamentos decorrentes da participação pública e de vários pedidos entregues junto da CML.
Requer-se, por fim, à Junta da Freguesia de Belém que diligencie junto da CML, do seu Presidente,
do Vice-Presidente e do Vereador do Pelouro, a reversão desta decisão tal como está
reconfigurada, que continua e vai descaracterizar a identidade da zona do Alto do Restelo, e que
seja divulgada esta moção junto das plataformas próprias de comunicação, para além do seu envio
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ao Senhor Presidente da Assembleia
Municipal de Lisboa.”
Esta moção é subscrita pelos membros do PSD e do CDS.
--- Teresa Almeida (PS) --Sr. Presidente, eu gostaria de ter o mesmo tratamento relativamente à inserção no bate-papo da
moção que enviei para si, e enviei para o Sr. Presidente de Junta. E portanto, se pudessem,
gostaria que ela também fosse colocada. Eu só vejo a do PSD/CDS, e não vejo a nossa. Já está,
é o que interessa. Muito obrigada.
Eu passaria, então, a ler, uma vez que é mais fácil fazermos a apresentação sabendo-se qual é o
texto da moção. Ela refere-se à alteração aos projetos de loteamento.
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Moção – “Alteração aos projetos de loteamento (7/URB/2020 e 8/URB/2020) do Alto do Restelo”
“No passado dia 6 de abril, esta Assembleia de Freguesia aprovou uma posição comum, subscrita
pelas Bancadas do PSD, PS e CDS, na forma de moção sobre os “Projetos de loteamento
(7/URB/2020 e 8/URB/2020) do Alto de Restelo”;
Assim procederam os eleitos pelo Partido Socialista pelos motivos e com os fundamentos melhor
expressos nessa moção, a qual apontava um conjunto de fragilidades que à data marcavam as
propostas para os projetos de loteamento em apreço, sublinhando a necessidade de introduzir as
melhorias recomendadas, por forma a melhor enquadrá-los com as apetências e as capacidades
do local de implantação, e com a Freguesia de Belém no seu conjunto;
Com efeito, os argumentos vertidos naquela moção elencavam um conjunto de componentes e
valores urbanísticos e conexos, de criticidade diversa, mas sempre relevantes para as populações
locais, a comunicar ao Município, recomendando a este a sua ponderação numa necessária
revisão dos termos do loteamento em projeto;
Dispensando-nos nesta ocasião de repetir esse elenco, melhor detalhado na moção aprovada a 6
de abril, cumpre-nos agora destacar que o Município de Lisboa procedeu à sua alteração, em
proposta recentemente apresentada ao conjunto dos eleitos da freguesia, num processo de
reponderação dos parâmetros e das premissas base dos projetos de Loteamento do Alto do
Restelo, acolhendo muitas das condições que se consideram essenciais para que o processo em
causa possa prosseguir, assegurados que ficarão os melhores interesses da Freguesia de Belém
e dos seus residentes;
De facto, observa-se na nova versão dos projetos de loteamento uma diminuição significativa do
número de pisos propostos, cumprindo a média da volumetria existente no local, e a conformação
com o que foi recomendado pela Assembleia de Freguesia de Belém;
Também num sentido favorável, são dadas novas garantias em matéria de resposta à necessidade
de mais soluções de mobilidade em transporte público, fundamentais em virtude do acréscimo de
população prevista para o local, a acrescer às boas medidas já indicadas na versão inicial (vd. por
exemplo, o denominado LIOS);
Igualmente quanto à criação de lugares de estacionamento de acordo – e até ultrapassando – com
o exigido pelo PDM, e à criação de uma via Central, sem tráfego viário, com localização de
comércio local e outras utilidades urbanísticas e de espaço público relevantes;
Regista-se igualmente com agrado que, embora não sendo exigível para cumprimento dos
requisitos legais, foi promovido um estudo preliminar de impacto ambiental, conduzido por
entidade de mérito reconhecido, por forma a acautelar impactos ainda não computados, e a
recolher recomendações importantes nesta componente de planeamento e qualidade de vida;
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Tudo isto na certeza, também, do melhor acolhimento pelo Município para a importância das
demais problemáticas suscitadas na moção de 6 de abril, e que não sendo do âmbito específico
dos projetos de Loteamento, serão tidas em consideração pelo decisor camarário no exercício das
suas atribuições e competências, como na gestão do espaço público, higiene urbana e
organização da mobilidade pedonal e rodoviária, na zona do loteamento e nas sucessivas
envolventes;
Em virtude do exposto, acreditamos estarem assim criadas as condições para que esta
Assembleia de Freguesia de Belém possa assumir uma posição favorável à solução proposta pelo
Município para os projetos de Loteamento do Alto do Restelo, na reformulação agora apresentada;
Mais: o Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Belém, louva a capacidade de
auscultação, compreensão e de reformulação da Câmara Municipal de Lisboa, dando resposta
aos reparos e posicionamentos que os cidadãos e as forças políticas quiseram expressar, e
reconhecer a adequação das propostas e condições incluídas nos instrumentos revistos,
reiterando o seu apoio a todas as iniciativas de promoção habitacional na modalidade de renda
acessível que permitam ao Município disponibilizar habitação à classe média na cidade, no que é,
afinal, o objetivo principal desta operação de loteamento.”
A Bancada do Partido Socialista, que subscreve esta moção.
Efetivamente, em resumo, eu penso que houve um trabalho consciencioso de auscultação e de
reformulação, e entendemos que está na hora de a Câmara assumir as competências que tem –
quem tem a competência para fazer a condução destes processos urbanísticos é a Câmara, que
está representada pelas diversas forças políticas que a compõem – e portanto, será nesse
contexto que deve prosseguir o debate, e a reformulação agora apresentada ser debatida, com
todas as consequências que estão inerentes à efetivação de um processo de loteamento.
--- Diogo Henriques (CDS-PP) --Começar, obviamente, por me solidarizar com a família da vítima do acidente, que já aqui foi por
demais referido, e juntar-nos às mensagens de solidariedade que aqui foram deixadas.
Em relação ao PRA, a revisão foi, de facto, uma evolução. Foram acolhidas várias questões que
foram levantadas, e isto só mostra que tínhamos razão, e os nossos argumentos são fortes.
No entanto, gostava de dizer ao Gonçalo Matos que isto não foi fruto de uma colaboração com a
Câmara Municipal, esta revisão não foi uma colaboração; foi um confronto, e que deu origem a
uma revisão. É uma coisa diferente. A proposta foi aquela, e toda a gente se levantou contra ela,
e por isso, houve uma mudança. Gostávamos que tivesse sido uma colaboração, mas para isso
era preciso, desde o início, todas as questões terem sido ouvidas.
Na verdade, parte das soluções que são agora apresentadas são externas ao próprio loteamento.
O dito LIOS que, para a mobilidade, é uma questão que está no papel há algum tempo, e demorará
anos até poder ficar (…) e uma pouca resposta à reivindicação que esta freguesia tem feito – aliás,
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como em todo o resto desta área de Lisboa, de não ter acesso ao metro, mas é apenas exterior.
Assim como é exterior o pavilhão desportivo, uma promessa de há anos e décadas, de que
continuamos à espera. E são-nos apresentados uma série de remédios, como se fosse para
passar este projeto de loteamento, mas são tudo questões externas. E são questões que, se era
assim tão fácil, então por que é que ainda não está feito?
Nós já temos alguma memória de projetos e de bonitas imagens de computador, em dias radiosos
e com espaços verdejantes, e com uma arquitetura com pessoas felizes, mas não é essa a
realidade que vemos, depois, a acontecer. E isto já aconteceu em muitas partes da cidade de
Lisboa, e não queremos que aconteça aqui.
Também os estacionamentos, são apresentados números de estacionamentos que incluem
estacionamentos que já existem fora da zona do loteamento.
E em toda esta bonita apresentação – que, aliás, como já aqui foi dito, fomos conhecendo pelos
jornais, antes sequer da reunião com os órgãos próprios, e portanto, soubemos por propaganda,
e não por colaboração – deixa-nos muitas dúvidas: deixa-nos dúvidas sobre o modelo de negócio,
deixa-nos dúvidas a começar pelo estudo de impacto ambiental, do qual apenas aparecem umas
frases escolhidas de um preliminar estudo, ao qual nem sequer nos foi dado acesso, temos
dúvidas sobre as próprias soluções de sustentabilidade, que algumas não parecem ser
compatíveis – como por exemplo, os painéis fotovoltaicos, mas depois vamos ver e as coberturas
terão vegetais e caminhos públicos. Mas, principalmente, isto não responde à principal queixa dos
moradores. Se todos virmos a apresentação da Câmara Municipal de Lisboa, começa por fazer
uma análise às várias queixas, mas há uma que não tem resposta, que é o aumento da pressão
populacional. Sobre isto não há absolutamente nada, a não ser se contarmos, se quisermos, com
o aumento dos números da creche, mas, tirando isso, não há nenhuma solução para o aumento
da pressão populacional.
Dito isto, e para terminar, Sr. Presidente, não podemos apoiar a moção do Partido Socialista,
porque esta nova versão não responde à principal questão, que é o aumento da pressão
populacional, dando apenas uma diminuição de 8%, porque apresenta bonitas imagens de
computador em vez das soluções, e em vez das respostas que foram requeridas pelos moradores
e pela população da freguesia. Inclui alguns pormenores, como o pavilhão desportivo, que
estamos à espera há décadas, e se era assim tão fácil, então construam primeiro todos os
equipamentos que eram necessários, e que agora parece que é muito justo que a freguesia os
tenha, e então que isso seja feito pela Câmara, finalmente, e depois podemos falar do resto.
Não responde à questão do estudo de impacto ambiental, e nem sequer do estudo preliminar,
tirando algumas frases escolhidas, e ditadas, e postas entre aspas, temos sequer conhecimento.
Desta forma, eu percebo quando a nossa querida Teresa Almeida diz que isto é uma competência
da Câmara Municipal, é, com certeza, mas nós temos mais do que a competência, nós temos a
razão e temos argumentos suficientemente fortes para continuar esta luta, a que nível for,
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incluindo, se for preciso, o Tribunal de Contas – que, aliás, já chumbou outras parecidas desta
autarquia.
E portanto, subscrevemos com o PSD, e apoiamos todas as medidas que a Junta e esta
Assembleia de Freguesia pretendam tomar para evitar este processo.
--- Josué Caldeira (PCP) --Eu começava por dizer o seguinte, e quero falar diretamente do que se passou na passada quintafeira: nós fomos convocados para uma reunião, através de uma mensagem do Sr. Presidente da
Junta, para a apresentação da nova versão do PRA, uma apresentação que envolvia os elementos
da Junta e da Assembleia de Freguesia. Não foi disponibilizada previamente, a nenhum de nós,
qualquer informação sobre esta nova versão. Alguns de nós tiveram acesso a documentação, eu
tive-a por via do site dos Vizinhos de Belém, umas horas antes. Isto é um primeiro ponto.
Das forças políticas que aqui estão representadas, nós fomos muito claros naquilo que nos
motivava, relativamente a este projeto, a esta iniciativa, e também no que diz respeito à
configuração da proposta inicial. E não temos dúvidas em reconhecer que esta nova proposta dá
resposta estrutural a várias das questões que ali colocámos.
Mas, eu não me quero centrar nesta proposta, e eu volto novamente à reunião: a reunião foi feita
com uma apresentação com um Power Point, junto de membros da Junta de Freguesia e da
Assembleia de Freguesia, pela primeira vez, e no final da reunião, cinco minutos antes de a reunião
terminar, recebemos aquilo que, do meu ponto de vista, foi um verdadeiro balde de água fria, que
foi o Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal ter dito que era intenção da Câmara levar à
Assembleia Municipal de Lisboa o projeto para aprovação final, em julho. Utilizando um termo que
o Vereador Ricardo Veludo – e eu vou só utilizar o termo, não vou criticá-lo, vou só utilizar o termo
– criou, que é o da “ouvidoria”, eu não preciso apenas que me ouçam; eu acho que estes órgãos
devem ser considerados como órgãos, como eles, de facto, o são, são órgãos de Poder Local.
E portanto, eu fiquei surpreendido e estupefacto quando aquela reunião não é mais do que uma
reunião para apresentação de um Power Point.
Para nós, PCP, a discussão pública ainda não acabou, ou melhor, o debate político sobre isto
ainda não acabou, e não vamos aceitar que um projeto com esta dimensão e com este impacto
na cidade – e fundamentalmente na freguesia – fique com este processo de discussão pública, ou
com este processo de discussão política.
E depois, eu fiz a intervenção que fiz na reunião, e disse: o que eu vou dizer decorre de uma leitura
de algumas horas antes do Power Point. Mas, depois de uma análise mais cuidada do Power
Point, há questões que emergem como dúvidas, e que terão de ser explicadas. A frente urbana à
urbanização da EPUL tem seis ou tem oito pisos? É que o intervalo diz que é de seis a oito. O
loteamento norte tem dois edifícios, como diz a tabela da pág. 3, ou o texto da pág. 3 do Power
Point, ou tem três edifícios, como sugere o mapa da pág. 12 e da pág. 16? O que quer dizer o
LIOS ser concluído no horizonte temporal do empreendimento? Por que não, nesta fase,
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apresentar a representantes políticos? Nós somos representantes do povo; por que não
apresentar, nesta apresentação, os resultados da avaliação preliminar ambiental de impacto, o
que quer que aquilo seja?
E nesta fase, há um elemento fundamental para todos nós percebermos, e para todos nós
podermos emitir parecer sobre o que quer que seja, sobre aquele projeto, nesta fase, que é
qualquer coisa parecida como a planta de implantação do projeto, isto é, onde é que as coisas
vão, de facto, ficar, onde é que o estacionamento vai, de facto, ficar, onde é que os equipamentos
vão, de facto, ficar.
Isto para vos dizer o seguinte: nós reconhecemos que houve alterações bastante significativas no
projeto, e algumas delas que dão resposta a questões preocupantes e estruturantes, e com
impacto significativo na qualidade urbanística da zona, da qual eu gostava de destacar, por
exemplo, a redução brutal que é feita na área comercial, e a garantia de que o modelo de comércio
vai ser assente em lojas de bairro, em lojas de pequena dimensão, excluindo a localização de uma
loja de média ou de grande dimensão ali naquela zona – entre outras que outros colegas já
referiram. Mas, o problema é este: é que nós não aceitamos que este projeto de discussão e de
debate público fique por aqui, porque isto não é possível. Eu não consigo emitir qualquer opinião
fundamentada, e estruturalmente relevante, e definitiva, com o volume de informação que me foi
disponibilizado. Por isso é que eu não me quero fixar neste projeto, porque, volto a dizer, para nós,
a discussão política ainda não acabou.
Sr. Presidente, deixe-me só sintetizar, porque há aqui uma questão central neste processo, e é
uma questão central que tem implicações em todos os PRA, que é o modelo de participação. Isto
é suficientemente relevante para que o modelo de participação não se circunscreva à discussão
pública que está prevista na Lei, como este processo demonstrou. É manifestamente insuficiente
aquilo que estava inicialmente previsto, que era mandar contributos para o site do “Lisboa
Participa”.
E portanto, conseguiu-se dar a volta parcialmente a isso, mas nós não podemos aceitar que o
processo de participação pública e de envolvimento das populações fique por aqui. Este processo
de maior envolvimento, de discussão – e eu também estou de acordo que, obviamente, isto é uma
decisão da Câmara, a Câmara tem poderes, o coletivo, o Executivo, os que têm pelouros e os que
não têm pelouros, obviamente é um poder natural da Câmara, eu não quero impor nenhuma
versão, mas eu quero ter direito a discutir, quero ter direito a argumentar e a contra-argumentar, e
foi isso que não nos foi permitido, não foi permitido no modelo de reunião que foi feito, porque
aquilo, de facto, foi uma apresentação de um Power Point. E eu acho que, como Assembleia de
Freguesia, isto é muito pouco.
E portanto, de facto, o modelo de participação que está engendrado para estes processos é um
modelo que tem que ser estruturalmente revisto.
--- Diogo Henriques (CDS-PP) ---
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Se estivéssemos presencialmente, já teria tratado com a Bancada do PSD, mas eu propunha à
Bancada do PSD – e a todos, obviamente – acrescentar à nossa moção, por concordar com as
palavras do Josué, apenas uma frase: acrescentar ainda o repúdio pelo processo e a forma como
a informação foi tratada com os órgãos do poder autárquico locais. Acrescentar isso à nossa
moção, se o PSD estiver de acordo, por concordar, de facto, com o que o Josué Caldeira acabou
de dizer, e sou testemunha dessa reunião.
E portanto, acho que é uma questão que é relevante, porque temos que nos dar ao respeito, e
entre órgãos de poder autárquico, as coisas não são feitas assim.
--- Fernando Magarreiro (PSD) --Eu estou de acordo com o que o Josué diz também, mas, de facto, na nossa moção, damos a
entender um pouco isso, julgo eu que está referido, quando se diz que a Assembleia de Freguesia
pretende ainda referir que não entende a forma como a Câmara Municipal de Lisboa deu a
conhecer a realização do projeto, tendo informado esta Assembleia de Freguesia na quinta-feira,
dia 24 de junho, da alteração do mesmo, e no dia seguinte estar publicado em anúncio pago nos
jornais Público e Expresso. Foi, de facto, pouco democrática a gestão desta situação, e que a
Assembleia de Freguesia de Belém não se revê e, antes, condena.
Julgo eu que, se calhar, já está em parte aí refletido, mas sem prejuízo de podermos alterar isto.
--- Diogo Henriques (CDS-PP) --A minha questão é que o que está na moção, de facto, reflete o que se passou até à reunião, mas
não reflete o que o Josué aqui veio trazer, que é a questão do processo, de como isto agora vai
decorrer, não dando espaço para mais nada. E era isso, quando eu falo no processo, era tudo isso
também. Mas, de facto, está lá nas entrelinhas, é isso mesmo.
--- Fernando Magarreiro (PSD) --Mas, não há problema nenhum, Diogo, podemos perfeitamente acrescentar à moção.
--- Presidente da Mesa --Se percebi da intervenção do Josué Caldeira, e daquilo que estão a tentar retirar da intervenção,
diria que o processo não é um processo encerrado. Ou seja, se acrescentar essa frase, não se
podendo considerar, de forma alguma, este processo encerrado, penso que corresponderá às
preocupações. Não se poderá considerar nem o seu debate, nem o processo encerrado,
corresponderá às preocupações que têm. Se estiverem de acordo, creio que essa será a solução
a aplicar.
Eu vou pedir também ao João Carvalhosa que depois divulgue igualmente o parecer da Junta de
Freguesia sobre esta matéria, por uma razão simples: porque a moção do PSD e do CDS faz
referência ao parecer da Junta de Freguesia, ou seja, declara o seu apoio ao parecer da Junta de
Freguesia, e portanto, convém que ele seja conhecido também, e seria útil que ele estivesse no
chat também – creio que já está a ser introduzido.
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- Moção “Projetos de Loteamento (7/URB/2020 e 8/URB/2020) do Alto do Restelo” (PSD, CDSPP). Colocada a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PSD, e
CDS-PP, votos contra do PS, e a abstenção do PCP. ---------------------------------------------------------- Moção “Alteração aos projetos de loteamento (7/URB/2020 e 8/URB/2020) do Alto do Restelo”
(PS). Colocada a votação, foi a mesma rejeitada, com os votos contra do PSD e CDS-PP, os votos
favoráveis do PS, e a abstenção do PCP. ---------------------------------------------------------------------------- Josué Caldeira (PCP) --Eu percebo, não andamos aqui há dois ou três dias, eu percebo a necessidade da apresentação
destas duas moções, e percebo-o na perspetiva de cada força, ou do conjunto de forças políticas
que o fizeram.
Eu, de qualquer forma, gostaria de sublinhar o ponto: eu não fiz avaliação nenhuma relativamente
à proposta, porque eu não quero avaliar ainda esta proposta, não quero ter uma avaliação
definitiva desta proposta. E eu acho que não é este o caminho, o da moção – desta moção com
estas características, e com estas intenções. E se eu, há bocadinho, critiquei, ou pelo menos emiti
uma opinião não favorável ao processo, também poderia ter agora, relativamente à Junta de
Freguesia, que a dois segundos da votação, comunica – que eu agora nem tenho acesso ao texto.
Era só esta ideia, de que nos mantemos equidistantes relativamente a isto que se está aqui a
passar, porque não queremos interferir neste debate, mas canalizaremos todas as nossas forças
para prosseguir o debate político que for possível fazer sobre o PRA do Restelo. E com isto, eu
não faço avaliação, não quero fazer avaliação global, definitiva, sobre esta proposta.
--- Fernando Magarreiro (PSD) --Enfim, eu percebo a moção do PS, entendo as palavras da Dra. Teresa Almeida, mas, de facto,
estas moções foram feitas com base na informação disponibilizada. E face a esta informação
disponibilizada – por isso é que o PSD e o CDS fizeram a moção que fizeram, porque a informação
que está disponibilizada não é a versão final – como o Josué diz, e bem – mas face àquilo que
está na nossa visão, logicamente que o que foi revisto pela Câmara Municipal de Lisboa é curto,
não serve, e continua a pecar por ser pouco, e por ter, na nossa perspetiva, algumas ilegalidades.
E um dos pontos que nos faz votar contra a moção do PS é a parte do estudo de impacto ambiental,
porque o que é referido é apenas um estudo de alguém. Não é nenhum estudo de impacto
ambiental nos termos previstos na Lei; é alguém que opina, um parecer de que não temos
conhecimento, e que não se reveste de estudo de impacto ambiental.
E por isso, logicamente, entendemos a moção do PS, mas não nos revemos na mesma, e por isso
temos que votar contra. É só para deixar claro, não estamos contra o PRA, não estamos
absolutamente nada contra isso, mas a forma como o PS abordou a questão. Por isso,
logicamente, não podemos votar a favor desta moção.
--- António Delicado (PSD) ---
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Eu tinha pedido para intervir durante o ponto, apenas para realçar um pormenor, mas farei por
escrito, para realçar.
--- Presidente da Mesa --Se me permitem, como Presidente da Mesa, eu diria só que há aqui um ponto que me parece
importante, e que me parece relevante, que não foi traduzido em moção, mas que é a ideia de que
esta matéria é uma matéria a continuar a ser acompanhada, e que, obviamente, os órgãos políticos
da freguesia o deverão fazer. E esse é o compromisso que eu posso assumir, que continuaremos
a acompanhar o debate e a discussão política sobre este assunto, até porque realmente faz
sentido – se há um novo projeto, faz sentido que ele mereça a mesma atenção e a mesma
discussão que teve o projeto original. Eu penso que isso é uma coisa que faz todo o sentido, a
apresentação de um novo projeto deveria reabrir, obviamente, toda a discussão que existiu em
relação ao projeto original, e que eu penso que a Assembleia de Freguesia o continuará a fazer.

PONTO 2 – Apreciação e votação das atas de 17-12-2020 e 06-04-2021
Colocada a votação, foi a ata da reunião realizada no dia 17 de dezembro de 2020 aprovada por
maioria, com duas (2) abstenções, de António Delicado (PSD) e Helena Ramalho (PSD). ------------ Josué Caldeira (PCP) --Na sessão a que diz respeito esta ata, o PCP apresentou um voto de protesto a que deu o título
de “Protesto contra o insólito episódio protagonizado pelo Presidente da Junta de Freguesia no
encerramento da última sessão da Assembleia de Freguesia, a 17 de dezembro de 2020”. Eu, na
sessão – e estou a ler a ata – disse: “Não vou ler a declaração, Sr. Presidente, vou enviar.
Agradeço que a ponha como anexo à ata.” Depois, houve uma reação do Fernando Magarreiro
contra esta ideia, e o Sr. Presidente pôs as coisas em ordem, e diz: “Fazendo o paralelo com
outras Assembleias onde eu tenho tido ocasião de participar, este tipo de matérias é entregue à
Mesa, a Mesa toma nota dela, e entra nos documentos oficiais, e só o próprio que assina é
responsável por ela.”
Eu quero fazer esta observação porque a ata não tem anexa esta declaração, e eu creio que a
declaração foi explicitamente feita para ser anexada à ata. E portanto, materialmente, ela devia lá
estar.
Eu faço este reparo, para que as coisas sejam corrigidas neste sentido, no sentido de vir para nós
com essa declaração, e de estar disponível no site da Junta de Freguesia, com essa minha
declaração.
--- Presidente da Mesa --Tem toda a razão, efetivamente aquilo que diz corresponde aos factos e àquilo que aconteceu
nessa mesma reunião. Eu próprio não me apercebi, nem me recordei desse episódio e desse
facto, mas lembro-o perfeitamente, agora que recordado.
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O que eu lhe posso dizer é que tem o meu compromisso de que à ata será apenso esse seu
documento, e que assim ficará registado na mesma ata. Não o posso fazer aqui materialmente,
neste momento, e muito menos via Zoom, mas obviamente esse é o meu compromisso como
Presidente da Assembleia, foi, efetivamente, isso que eu disse, e obviamente que aquilo que eu
disse nessa matéria tem que ser respeitado, e tem que ser cumprido.
--- Fernando Magarreiro (PSD) --Como o Josué também colocou a sua nota, eu também gostava que os meus comentários sobre
as observações que foram feitas pelo Josué também constassem na ata. Era só para que fique
tudo registado.
--- Josué Caldeira (PCP) --Estão na ata, eu li a ata.
--- Presidente da Mesa --Fernando, são situações diferentes, ficará tudo registado. Às vezes, nem sempre é possível
registar tudo exaustivamente, mas, neste caso, ficará registado o essencial, ou seja, a discussão
que existiu, e depois um protesto, que foi lavrado por escrito e que foi entregue à Mesa, e que a
Mesa, obviamente, não o pode dissolver, fazer desaparecer, nem tem artes mágicas para isso.
Portanto, a única coisa que a Mesa pode fazer é juntá-lo à ata, como é evidente, como é normal,
e como acontece em qualquer Assembleia. Se alguém apresenta um documento por escrito, que
quer que fique junto à ata, se é um membro da Assembleia que tem legitimidade para isso, é assim
que deve ser. E portanto, é assim que será feito, é uma decisão que compete à Mesa. Se alguém
não concordar com a decisão da Mesa, como em qualquer Assembleia, tem recurso da decisão
da Mesa.
Colocada a votação, foi a ata da reunião realizada no dia 17 de dezembro de 2020 aprovada por
maioria, com duas (2) abstenções, de António Delicado (PSD) e Helena Ramalho (PSD). ----------

PONTO 3 – Apreciação e ratificação do Aditamento a contrato de delegação
de competências com vista à operacionalização do Programa Alimentar no
âmbito do Fundo de Emergência Social
--- Josué Caldeira (PCP) --Sr. Presidente, descontando, mas chamando à atenção de que há erros materiais no texto da
proposta – por exemplo, o sexto considerando é ininteligível, e a parte deliberativa tem uma gralha,
uma gralha forte, porque diz “com vista à operacionalização do Programa Alimentar Extraordinário
de apoio à restauração”, e o programa não é isto, o programa é um Programa Extraordinário de
Apoio Alimentar aos Agregados Familiares – mas, isso é uma questão apenas de formulação que
deve ser corrigida, para se garantir o rigor da coisa.
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Eu, de qualquer forma, gostaria de chamar à atenção do seguinte: este aditamento é um
aditamento a um contrato de delegação de competências que foi aprovado em setembro de 2018
por esta Assembleia, numa sessão inicial deste ciclo autárquico, e numa sessão em que,
obviamente, percebia pela primeira vez, ou por uma das primeiras vezes, esta lógica dos contratos
de delegação de competências.
Esse contrato de delegação de competências original é um contrato de delegação de
competências importantíssimo, ainda antes da pandemia, e é um contrato de delegação de
competências que visava – o texto não é explícito relativamente ao orçamento que mobilizou, mas
mobilizava um conjunto de iniciativas com vista a dar apoio a agregados familiares carenciados
em situação de emergência habitacional grave e/ou situação de carências económicas
emergentes.
E agora, vou dizer uma coisa que justifica por que é que eu não quis intervir no balanço do
mandato, porque o balanço faz-se por aqui: algum de nós sabe a realização deste contrato de
delegação de competências? Quantas famílias foram abrangidas? Qual o valor do investimento
que foi alocado? Quantas pessoas foram abrangidas, e para que tipo de necessidades é que foram
cobertas? Não sabemos. Não sabemos, porque nem vem nos relatórios de prestação de contas,
nem vem nas informações do Presidente da Junta, que em todas as sessões faz, e que ninguém
liga às suas informações porque, de facto, aquela informação não é mais do que vinte ou trinta
páginas de propaganda – porque não é uma informação, não é uma informação à Assembleia,
nós não conseguimos tomar decisões, ou avaliar sobre isto.
E isto levanta-me um ponto, e o ponto aqui é extensível a todos os contratos de delegação de
competências: não há informação sistematizada sobre a execução de nenhum contrato de
delegação de competências – nenhum contrato de delegação de competências. A questão que se
levanta é: o que é que a Junta de Freguesia quer que a Assembleia faça no que diga respeito ao
acompanhamento e fiscalização da Junta na execução destes contratos de delegação de
competências? É apenas assinar de cruz?
E portanto, este é o mote, tem sido o mote, tem sido o modus operandi desta maioria, que é
brindada pelo Presidente com a forma como dialoga, como se expressa, como reage, como
responde; não dá, não informa, não transmite.
E portanto, Sr. Presidente, eu não estou aqui para assinar, ou para votar doações ou protocolos,
e eu sinto-me profundamente injustiçado, no exercício das minhas funções, quando nestas
questões fundamentais, parece que nós não somos órgão com competências próprias para o seu
exercício.
Este contrato de delegação de competências, que é um contrato, creio, para resolver os problemas
da fome, a Junta ainda não fez nenhuma intervenção, mas está lá já uma verba definida, 76.000€,
é o que a Junta vai receber da Câmara Municipal, e eu gostaria de saber se é possível a Junta de
Freguesia informar agora a Assembleia de Freguesia como é que vai implementar isto, como é
que o tecido de restauração local vai ser envolvido nisto, e qual é que é uma estimativa das famílias
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que vão ser cobertas por este contrato de delegação de competências – quantas famílias se prevê,
quais, quando, e como vão ser envolvidas as unidades de restauração local na implementação
deste contrato.
--- João Carvalhosa (Vogal) --Vamos lá ver, este contrato é específico, vem complementar uma ação que já estava a ser feita
pela Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com as Juntas de Freguesia e com outras
instituições, de prover alimentos e refeições a muitas famílias que ficaram mais afetadas ainda
durante a pandemia, devido à quebra de rendimentos.
E portanto, nós, desde o primeiro dia, aderimos a este projeto. Este projeto inicialmente passava
apenas por uma transferência de comida da Câmara para as pessoas, onde nós apoiávamos,
eramos intermediários – isto passa-se desde o início da pandemia. A partir de uma certa altura, a
Câmara passa a ter a intenção de ter este projeto com os restaurantes, que, no fundo, tem como
intenção que as pessoas não recebam apenas comida que venha – deixe-me só explicar: porque,
durante a semana, as pessoas recebiam refeições já feitas, preparadas por instituições da área
social; ao fim de semana, as pessoas recebiam enlatados, para durar o fim de semana, para as
pessoas poderem gerir durante o fim de semana. E a intenção foi dar aqui, não todos os fins de
semana, mas pelo menos um ou dois fins de semana por mês (depende dos casos), dar às famílias
também refeições confecionadas através dos restaurantes, assim também apoiando a restauração
local.
Esse levantamento dos restaurantes foi feito pela AHRESP, não foi feito pela Junta de Freguesia,
foi feito pela AHRESP, em determinadas áreas – como sabem, é a associação do setor de
hotelaria, dos restaurantes, hotéis, etc., que também colaborou com a Câmara, fez esse
levantamento na nossa freguesia, e indicou-nos quais os restaurantes que aderiram ao mesmo.
Houve, entretanto, um restaurante mais que aderiu, porque eram poucos aqui os da freguesia que
tinham aderido, e neste momento estamos a trabalhar com dois restaurantes.
O número de refeições, eu estava aqui a tentar ver esse dado certo, para vos dar essa informação.
Nós temos previsto, nestas refeições, cento e cinquenta refeições, estão previstas cento e
cinquenta refeições por dia, aos fins de semana, fornecidas por estes restaurantes.
Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------

PONTO 4 – Apreciação e votação de Protocolo de Cooperação entre a Junta
de Freguesia de Belém e a Escola Superior de Educação de Viseu no âmbito
da Rádio Freguesia de Belém
Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------

35/40

2ª Sessão Ordinária de 2021 da Assembleia de Freguesia de Belém

PONTO 5 – Apreciação e ratificação de Adenda ao contrato de delegação de
competências da Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de Freguesia de
Belém
--- Josué Caldeira (PCP) --Sr. Presidente, aproveitando a boleia deste ponto, sobre este contrato de delegação de
competências, isto já tem barbas, já há muito texto escrito nas atas, nomeadamente sobre a
intervenção do PCP neste contrato. E a pergunta que eu vou fazer pega também com aquilo que
há pouco o Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu, relativamente aos níveis de execução. O
que esta adenda vem fazer é alargar o período de vigência admitido para a execução do contrato
de delegação de competências, o tal de 1.100.000€ que a Junta de Freguesia recebeu, alargar
para 31 de dezembro de 2022, já entrando no próximo mandato.
A pergunta que eu gostaria de fazer era em que medida é que este alargamento do prazo vai ser
utilizado pela Junta de Freguesia, e quais são as obras em concreto que carecem deste
alargamento do prazo, no âmbito desta nova adenda.
--- Presidente do Executivo --Ao contrário do que disse o Sr. Josué Caldeira, nós ainda não recebemos parte dessas verbas.
Mas, a Câmara entendeu – e no nosso entendimento, bem – fazer com todas as Juntas de
Freguesia, nomeadamente com a de Carnide, do PCP, um contrato deste género, para dar mais
segurança na utilização das verbas dos CDC’s. Não foi nada especialmente para a nossa Junta
de Freguesia, mas para todas as Juntas de Freguesia. Por acaso nós estamos bem, porque temos
cumprido as nossas partes, estamos muito bem mesmo.
Como há bocado disse, fundamentalmente falta-nos receber verbas de contratos de operações
que já fizemos – por exemplo, em frente ao CIF, está a ser feita lá uma passadeira, de vinte e oito
mil e tal euros, que não está paga, está a ser feita a obra – e realmente, também falta o que há
bocado falei, a cobertura do pavilhão desportivo de Caselas, também está a iniciar-se e ainda não
recebemos. Penso que vai ser tudo feito este ano, mas nunca se sabe.
Mas, como isto não foi feito só para a Junta de Belém, se calhar é perguntar à Câmara por que é
que eles resolveram propor-nos esta situação. Isto é para todas as Juntas de Freguesia, é uma
questão, penso eu, mais de formalidade.
Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, CDSPP e PS, e a abstenção do PCP. -------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 6 – Apreciação e votação de Adenda ao Contrato de objetivos entre
a Junta de Freguesia de Belém e o Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP) no âmbito do Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
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Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------

PONTO 7 – Apreciação e aprovação de doação e minuta de acordo relativa
ao projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz Pereira
--- Josué Caldeira (PCP) --É um pedido de esclarecimento, de facto, um pedido de informação. Trata-se de uma doação de
130.000€, uma doação com um valor que, mais ou menos, é o dobro do valor do aditamento àquele
contrato que acabámos de votar, para apoio aos agregados familiares, através do aparelho de
restauração local. O texto da proposta diz que houve por parte da senhora doadora a
demonstração da disponibilidade, no sentido de apoiar a criação de um projeto no domínio da ação
social, e depois é identificado o que é esse projeto, proporcionar aos idosos momentos agradáveis
e alegres – passeios, cabeleireiro, esteticista, bailes, jogos, intervenção em habitação também, e
informática.
O que eu gostaria de saber – e a pergunta, obviamente, decorre do volume que isto comporta –
era se houve da parte da Junta de Freguesia alguma iniciativa, ou alguma discussão, no sentido
de a própria Junta contribuir com ideias para o desenho deste programa, ou se isto é apenas uma
vontade da doadora. Isto é, estas necessidades resultam de que avaliação, que avaliação é que
a Junta faz para dirigir para estas pessoas e para estas necessidades este volume tão expressivo
que agora vai ser doado.
--- Presidente do Executivo --Obrigado pela oportunidade de explicar o que é que se passa nesta ação.
Não, nós não fizemos nada, mas mesmo nada, de uma forma ativa, para sermos beneficiados por
esta doação. Isto foi uma doadora que viveu em Belém toda a vida, ela e a família, do Sr. Manuel
Queiroz Pereira – como sabem, dono de uma das maiores fortunas portuguesas – viveu aqui em
Belém, e que sabendo dos projetos que a Junta de Freguesia tinha com os idosos, nomeadamente
nos projetos de envelhecimento ativo e saudável, e outros por que somos conhecidos – ela vive
em Londres, e até foi um conhecido banqueiro português que vive em Londres que sugeriu a ela,
porque ela estava muito aborrecida porque havia umas Câmaras Municipais que não tinham
respondido a uma diligência que ela tinha feito, se estavam interessadas (…). E depois, até foi um
banqueiro em Londres, português, que lhes lembrou: “Por que é que não vão às Juntas de Lisboa,
que são grandes?” E falou nomeadamente na de Belém, e nomeadamente até falou em mim,
porque eu sou amigo dessa pessoa, de infância. E ela achou imensa piada, não se lembrava que
eu estava aqui.
E portanto, ela falou para mim, veio a Lisboa de propósito falar connosco, e facilitou o facto de nos
conhecermos um ao outro, já há muitos anos, e isso realmente permitiu – agora vão ser 130.000€,
mas se em próximo mandato cá estiver, vai ser muito mais, vão ser alguns milhões de euros – não
vou definir números concretos, porque ela realmente quer contribuir para a melhoria do bem-estar
das pessoas que estão no fim de vida, em homenagem ao pai dela, que fez uma obra importante
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aqui na freguesia, nomeadamente a Fundação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, lá em cima,
ao pé do CIF, e estava muito ligado a esta zona, e é uma pessoa que acha que pode ser útil neste
momento para pessoas que estão em fim de vida, e que ainda têm direito a viver melhor.
E, de facto, para já, temos um plano de imediato, que é com esses 130.000€, para iniciarmos com
esta população, mas tenho a garantia – não quero dizer qual é a verba (…) para poder ir utilizando
à medida das necessidades, mas agora, depois iam acusar-me de eleitoralismo, eu não quero que
digam que isto é eleitoralismo, e por isso mesmo não vou dizer o resto da verba. Para já, é esta
verba, que é muito elevada. É uma grande responsabilidade para nós, uma grande alegria, de
facto, terem confiado na Junta de Freguesia de Belém para levarmos a efeito este projeto, que
vem complementar muito do que já fazíamos, só que agora vamos fazer mais e melhor, com muito
mais qualidade.
E por isso mesmo, vamos iniciar de imediato algumas destas ações, para criar um pouco de
autoestima aos nossos idosos – e não é só gente completamente pobrezinha; é para toda a gente,
para aquela classe média, que está sozinha, e que tem direito também a ter alguns pequenos
mimos, como uma prenda quando faz anos, ou poder ir ao cabeleireiro, arranjar as unhas, para se
sentir melhor, ou ir a um passeio, às termas, um grupo aqui da Junta, ficam lá a dormir, não têm
que vir no próprio dia, com umas boas refeições, nas termas, com os banhos lá nas termas, e vêm
depois, no outro dia, com toda a calma. Portanto, o objetivo é precisamente esse.
Portanto, aqui só tenho que salientar ter havido uma pessoa que quis doar parte da sua fortuna
para os outros; podia não ter feito isso. Mas, aproveitou-se da Junta, para não ter custos de
estrutura, porque nós já temos estrutura, e sermos, de facto, nós, em íntima ligação com essa
pessoa, que vamos fazendo este tipo de ações.
É só isso, fundamentalmente.
--- Presidente da Mesa --Da minha parte, queria fazer um breve comentário, dizer duas coisas.
Em primeiro lugar, que esta freguesia tem alguma tradição histórica, até noutros mandatos, de
existirem, felizmente, doadores com espírito social que têm contribuído para algumas das obras
importantes existentes na freguesia.
Deduzo, da explicação que nos deu o Sr. Presidente, que o modelo, e aquilo a que está ligado,
como o Sr. Presidente explicou, esta mesma doação é um bocadinho a vontade e o espírito da
doadora em causa, que é fácil de depreender que se trata de alguém da família Queiroz Pereira,
daí a designação, obviamente, do projeto em si.
--- Josué Caldeira (PCP) --Era só para chamar à atenção do Sr. Presidente da Junta que o regulamento que vamos aprovar,
o texto da proposta, não acolhe apoio aos idosos de classe média. O regulamento estabelece que
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serão beneficiários do projeto agregados com rendimentos líquidos inferiores a uma vez e meia o
IAS.
Portanto, é quando nós começamos a discutir os detalhes que as dúvidas começam a surgir, e
obviamente que, aqui, não está em causa a iniciativa desta senhora, da residente, mas a minha
preocupação é: está bem, e depois? O que é que o poder público faz com isto? Quais são os
níveis de transparência? E eu aqui posso inclusivamente destacar e sublinhar a cláusula quinta,
que diz que a Junta de Freguesia de Belém elaborará um relatório trimestral ou semestral das
iniciativas realizadas, bem como um relatório financeiro.
Eu creio que é este o ponto fundamental da nossa parte, é podermos ter condições para
acompanhar – neste caso aqui, não é a implementação ou a aplicação dos dinheiros públicos,
mas dos dinheiros que são entregues a uma entidade pública, e que deve prosseguir, obviamente,
objetivos e interesses públicos.
--- Presidente do Executivo --Aliás, como está aí referido, esta proposta, para já – nós vamos fazendo experiências, mas, de
qualquer forma, esta proposta, para já, vai ser para gente residente na Freguesia de Belém – e
não fomos restritivos para os recenseados, que era mais restritivo; aqui pomos que são residentes
na Freguesia de Belém, maiores de sessenta anos, e agregados com um rendimento líquido
inferior a uma vez e meia o IAS (Indexante dos Apoios Sociais) per capita. Isto é muito importante.
O que é que isto quer dizer? Após deduzidas as despesas fixas. Isto quer dizer que o IAS é à volta
de quatrocentos e tal euros, um e meio é cerca de seiscentos e tal euros – repare, isto é para
pessoas que podem ter rendimentos de cerca de 1.000€ ou 1.200€ por mês, depois têm despesas
com a renda de casa, com água, luz, isso vem por aí abaixo, e ficam mais ou menos com 600€. É
para apanhar este tipo de caso.
Nós vamos tentar ser flexíveis e ir falando com a doadora nestes casos concretos, como é
evidente, temos que ir dando sempre informação sobre estas matérias, e nós queremos mesmo
isso, que ela sinta que está a contribuir para a felicidade das outras pessoas, é fundamental, e
quem dá tem esse direito.
E por isso mesmo, apanhamos aqui a classe média, porque é o rendimento per capita. Imagine
que há um agregado, e neste caso, uma pessoa ganhar, por exemplo, 1.200€ - que é bem bom
em Portugal, é muito bom – ou 1.000€, e depois, com as despesas da renda de casa, água, luz,
supermercado, e por aí fora, está perfeitamente elegível. É por isso que vamos apanhar muita
gente de vários extratos sociais, que já estão naquele fim de vida, muitas delas que sentiram –
vou dar-vos um exemplo de um funcionário público, que não tinha problemas nenhuns, ia ao
cinema, jantar fora, umas férias, e que de repente está sozinho, praticamente sem ninguém, e que
vai poder beneficiar deste projeto, graças à herança do Sr. Manuel Queiroz Pereira.
Isto, para nós, enche-nos de orgulho terem confiado na Junta de Freguesia para poder aplicar,
agora, e se ficarmos em próximo mandato, alguns milhões, neste projeto.
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Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------

PONTO 8 – Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia
Não foram solicitadas intervenções por parte do plenário. -----------------------------------------------------

ENCERRAMENTO DA SESSÃO
----Nos termos e para os efeitos do art.º 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como do disposto no n.º 4 do art.º 29.º do Regimento
da Assembleia de Freguesia de Belém, foi feita a leitura da Minuta da Ata da 2.ª Sessão Ordinária
da Assembleia de Freguesia de Belém 2021 pelo Presidente da Assembleia de Freguesia e
colocada a votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da
Mesa, com a finalidade de conferir eficácia imediata às deliberações aprovadas. -------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a
sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada por todos os elementos que
compuseram a Mesa da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................
Presidente da Assembleia de Freguesia

..............................................................
1ª Secretária

..............................................................
2º Secretário
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