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PREÂMBULO 

 

----Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um realizou-se, pelas vinte 

e uma horas, em sistema Zoom, a 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Belém 

2021, convocada nos termos legais, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------

----Ponto 1 – Intervenção do público; ------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Período antes da Ordem do Dia; ------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Apreciação e aprovação da ata da reunião de 30.06.2021; --------------------------------- 

----Ponto 4 – Apreciação e aprovação da 2.ª Revisão Orçamental; ----------------------------------------- 

----Ponto 5 – Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais (Grandes Opções 2021-2025, 

Plano de Atividades, PPI e PPA, Orçamento, Norma de Execução Orçamental 2022) e Mapa de 

Pessoal para 2022; 

----Ponto 6 – Apreciação e ratificação do Regulamento do Concurso “Montras de Natal 2021”; ---- 

----Ponto 7 – Apreciação e aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia 

de Belém e o Conselho Regional da Ordem dos Advogados; ------------------------------------------------ 

----Ponto 8 – Informação escrita do Presidente. ------------------------------------------------------------------ 

 

----A sessão foi presidida por Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia (PSD), e secretariada 

por Maria da Conceição Spencer Quintino Matoso (em substituição de António Delicado (PSD)), 

Primeira Secretária, e Maria Antónia Bairrão Pombo dos Santos Rodrigues Balula Santos (PSD), 

Segunda Secretária. Além dos elementos que integram a Mesa, compareceram os seguintes 

Eleitos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Fernando Manuel Magiolo Magarreiro (PSD)------------------------------------------------------------------ 

----Samuel Simão Ramos Cerca Serrano (PSD)------------------------------------------------------------------ 

----Gabriel Maria Simplício Batista Fernandes (CDS-PP)------------------------------------------------------- 

----Diogo Afonso de Belfort Cerqueira Pereira Henriques (CDS-PP)----------------------------------------- 

----Patrícia de Barros do Sacramento Campos (PS)-------------------------------------------------------------- 

----Tiago Miguel Fernandes Veloso (PS)---------------------------------------------------------------------------- 

----Fernanda Maria Bingalinha dos Santos Paredes (PS)------------------------------------------------------- 

----Sandra Sofia Pinto da Costa (PS)--------------------------------------------------------------------------------- 

----Josué Carlos Marques Caldeira (PCP)--------------------------------------------------------------------------- 

----Ana Mafalda Sim-Sim da Cunha Neves (IL)-------------------------------------------------------------------- 

 

----Registaram-se os seguintes pedidos de substituição: António Pedro da Fonseca Delicado 

(PSD), e Verónica Mendes de Carvalho (CDS-PP). ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

----Constatada a existência de quórum, o Presidente da Assembleia de Freguesia declarou 

aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 1 – Intervenção do público 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Fez-me sinal, há pouco, o Tiago Miguel Veloso, do Partido Socialista, que não pôde tomar posse 

na sessão de tomada de posse. E portanto, isto é um processo um pouco original, desse ponto de 

vista, porque estamos online, mas obviamente que eu vou considerar o Tiago formalmente 

empossado, e depois o Tiago assinará a posteriori o auto de posse. Mas, poderá participar nesta 

reunião, como é evidente, porque foi eleito, segue a ordem normal da lista do Partido Socialista. E 

portanto, Tiago, peço só que confirme que depois assinará o auto de posse a posteriori, e já poderá 

participar nesta reunião. 

 

--- Tiago Veloso (PS) --- 

Claro que sim. Muito obrigado. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Tenho aqui a indicação de algumas substituições. Do CDS, Verónica Carvalho por Gabriel Batista 

Fernandes; do PSD, António Delicado por Maria da Conceição Matoso. São as substituições que 

nós temos, não sei se há mais alguma. Temos quórum, em qualquer caso. 

 

Seguir-se-iam, pela ordem normal, as inscrições e intervenções do público. Normalmente, estas 

intervenções, mais tolerância ou menos tolerância, são de três minutos. 

 

--- Gonçalo Matos (Munícipe) --- 

Começar por saudar todos os membros eleitos para a nossa Assembleia de Freguesia, nesta 

primeira sessão do mandato com possibilidade de participação do público. Desejar-vos, 

naturalmente, um excelente mandato, de muito bom trabalho a todos, em prol desta nossa 

freguesia que todos tanto apreciamos, e pela qual zelamos incansavelmente. 

 

Eu irei poupar tempo de intervenção com apresentações, pelas intervenções que venho tendo 

consistentemente, em praticamente todas as Assembleias; todos me reconhecerão já na dupla 

qualidade de cidadão interventivo, mas também coordenador de uma associação de moradores 

local, os Vizinhos de Belém.  

 

E mais do que questões, iniciativas ou projetos concretos – que certamente teremos tempo para 

abordar e trazer a estas Assembleias ao longo do mandato – hoje eu gostaria principalmente de 

focar a minha intervenção no modelo de cooperação e intervenção cívica que gostaríamos de ver 

a funcionar, e de propor aqui na nossa freguesia. 

 

Esta Assembleia, penso que todos os membros reconhecerão que nos últimos mandatos 

autárquicos, em matéria de cumprimento de promessas e execução de projetos da Câmara 

Municipal de Lisboa que valorizem a nossa freguesia e melhorem a nossa qualidade de vida – de 

todos nós que aqui moramos, e de quem venha a morar – Belém não tem sido uma freguesia 

particularmente sortuda. Basta pensar que nos últimos dezasseis anos, as únicas intervenções 

estruturantes das principais Direções Municipais que foram concretizadas foram na Rua 
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Bartolomeu Dias, na Calçada da Ajuda e na Rua do Embaixador. Muitas outras estavam 

prometidas, e até previstas e inscritas nos instrumentos de planeamento do Município, mas por 

este ou aquele motivo, acabaram por nunca ser executadas – e podemos falar da Rua de 

Pedrouços, da Avenida das Descobertas, do Largo do Jerónimos, ou mesmo do enterramento de 

fios que ainda continuam pendurados por postes de madeira por toda a freguesia, a iluminação 

pública, etc. 

 

É evidente que o tempo passa muito depressa, e acabamos por perder o controlo – a própria 

Câmara, pelos vistos. E portanto, o nosso entendimento, para garantirmos a efetiva concretização 

de muitas das soluções que estão prontas a executar e que continuam na gaveta, é que sejamos 

todos proativos – população, autarquias e mesmo demais instituições públicas e privadas. 

 

E portanto, dito isto, pegando no repto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eng.º 

Carlos Moedas, que nos lançou quando propôs um modelo de cocriação de políticas com as 

associações de moradores, que assenta essencialmente num modelo de gestão de cocriação de 

valor, de participação e contribuição de vários intervenientes no processo de decisão, nós 

gostaríamos de propor um modelo de cooperação cívica, que passa pela ação concertada, leal e 

também produtiva, entre as associações de moradores e esta Assembleia, e com a própria Junta 

de Freguesia – até mais com a Junta de Freguesia, a esse respeito. 

 

E o que é que se quer dizer exatamente com isto? Bom, se olharmos para os muitos projetos que 

estão por implementar na freguesia, percebemos que as possibilidades são infinitas. O que é 

essencial, de facto, é fixar objetivos e definir prioridades, e ir fazendo um balanço rigoroso ao longo 

do processo e ao longo do tempo. 

 

E portanto, nesse trabalho de priorização, de discussão daquilo que se deve fazer já, daquilo que 

se deve fazer mais tarde, a palavra final será, naturalmente, sempre da Junta de Freguesia de 

Belém, naturalmente legitimada e sufragada para o fazer, mas, por isto que acabei de dizer, as 

associações de moradores têm dado provas fortes e credíveis da importância do envolvimento 

massivo e direto dos cidadãos nas questões que dizem respeito à nossa freguesia – basta pensar 

no caso da maior participação pública que houve, e de que há memória nos últimos anos da nossa 

cidade, relativamente aos projetos de loteamento para o Alto do Restelo. 

 

E portanto, dito isto, no fundo, o desafio que aqui lançamos nesta Assembleia, e também no início 

deste mandato, é que, de facto, trabalhemos nesse sentido, recorrendo às reuniões públicas do 

Executivo, fazendo aqui os balanços nestas Assembleias, mas que lutemos todos para o mesmo 

lado. E portanto, havendo disponibilidade, de facto, da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia, se todos estivermos de acordo, e pudermos todos, cada um através dos instrumentos 

que tem à sua disposição – petições das associações de moradores, e abaixo-assinados, a Junta 

de Freguesia, através do seu poder executivo, naquilo que é da sua esfera de competências legais, 

e a Câmara de Lisboa igualmente – era que daqui para a frente fixemos essas prioridades, e que 

haja reuniões de trabalho nesse sentido – da nossa parte, sempre o mais transparentes possível 

– para que, de facto, neste mandato se marque a diferença em Belém. Da parte da Câmara 

Municipal de Lisboa, não continuar a investir em projetos em cima de projetos, que depois já 
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conflituam consigo próprios – posso relembrar aqui um exemplo que o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia deu, não há muito tempo, que na área monumental de Belém, uma área que tem sido 

visada em muitos desses projetos, muitos já conflituavam entre si, já eram exercícios 

arquitetónicos desgarrados, sem qualquer propósito ou objetivo. E portanto, isso não faz qualquer 

tipo de sentido, porque isso representa investimento de recursos, representa custo de 

oportunidade para outras questões que têm de ser atendidas. 

 

E portanto, é com este positivismo, e também com este respeito e admiração pelo trabalho da 

Junta de Freguesia e desta Assembleia, que gostaria de deixar aqui esta nota positiva, de esperar 

que consigamos, de facto, definir prioridades em conjunto, e frequentemente, nestes momentos, 

fazermos esses balanços, e obviamente destacarmos aquilo que de mais positivo houver, e 

também de menos positivo.  

 

E agradecer também o vosso trabalho, e desejar mais uma vez um excelente mandato a todos. E 

dizer que estamos sempre disponíveis para, na dimensão da cidadania, cooperar naquilo que for 

possível e importante para todos vós. 

 

--- Duarte Figueira (Munícipe) --- 

O meu nome é Duarte Figueira, residente na Freguesia de Belém. 

 

A minha intervenção assenta em quatro pontos.  

 

O primeiro, uma palavra pela excelente forma como as piscinas do Restelo estão a ser organizadas 

e geridas durante a pandemia – eu sou um utilizador frequente das piscinas do Restelo – e também 

quero aqui deixar o meu elogio ao profissionalismo e à simpatia de todas as pessoas que 

trabalham na piscina do Restelo. 

 

Um segundo ponto está relacionado com as reuniões ordinárias da Junta de Freguesia, abertas 

ao público. A última informação que eu consegui obter dizia que as mesmas ocorrem na última 

terça-feira de cada mês, pelas vinte e uma e trinta. Peço, por favor, ao Sr. Presidente da Junta 

que me confirme esta informação, e já agora, aproveito para perguntar também ao Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia onde é que as mesmas se realizam, e se vai haver, no futuro, transmissão 

via Zoom, tal como nas sessões da Assembleia de Freguesia. 

 

Terceiro ponto, diz respeito aos terrenos no Alto do Restelo, onde o anterior Executivo Camarário, 

liderado pelo Sr. Fernando Medina, pretendia construir o PRA Restelo, contra os interesses da 

comunidade. Entretanto, as eleições ditaram os resultados conhecidos. E nesse sentido, eu 

pergunto qual é, neste momento, a posição do Executivo da Junta de Freguesia para os terrenos 

em causa. 

 

Segunda pergunta: o Sr. Presidente da Junta está disponível para ouvir novamente a comunidade, 

numa reunião específica para o efeito, tal como aconteceu, e muito bem, no dia 23 de março, para 

que as pessoas – as freguesas, os fregueses – possam manifestar as suas sugestões e os seus 

contributos acerca da finalidade que se deve dar aos terrenos em causa? 
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Quarto e último ponto, e termino, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, perguntando a si – 

e estendo esta questão também a todas as pessoas eleitas para nos representar nesta Assembleia 

– para perguntar se é possível que a intervenção do público passe dos atuais três minutos para 

os cinco minutos, neste mandato. 

 

Deixo aqui estas questões, fico a aguardar as vossas respostas, agradecendo desde já a vossa 

atenção. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Eu respondo desde já, Duarte Figueira, à sua pergunta, porque tem a ver com a condução dos 

trabalhos, de alguma forma.  

 

Dizer que eu não tenho nenhuma objeção a que seja cinco minutos. Mas, se reparar bem, eu tenho 

um relógio no pulso, mas não o tenho usado na cabeça, por assim dizer. Se houver uma reunião 

em que haja muitas intervenções, poderei ser um bocadinho mais restritivo; senão, obviamente 

que os cinco minutos estão dentro da margem de tolerância. E portanto, não valerá a pena 

estarmos a fazer uma alteração de Regimento, ou de organização, para esse efeito, porque, 

obviamente, se as intervenções – como foi o caso da sua – forem intervenções concretas, e com 

perguntas concretas e pertinentes, não me passaria pela cabeça cortar a palavra. A ideia é que 

as pessoas possam falar.  

 

Obviamente, os três minutos são indicativos, para evitar também termos aqui longos discursos, 

que nos cortem o ritmo da Assembleia e o cumprimento de horários normais. 

 

--- Pedro Lencastre (Munícipe) --- 

Antes de mais, saúdo o novo Executivo da Junta de Freguesia.  

 

Eu sou morador aqui em Belém há doze anos, pertenço à Iniciativa Liberal, fui companheiro da 

Mafalda Sim-Sim nestas eleições, não eleito. 

 

Mas, gostaria de fazer algumas perguntas, analisando aqui a ordem de trabalhos. E tenho apenas 

duas questões que eu gostaria de levantar. 

 

Uma sobre o Ponto n.º 5, em que estamos a falar de previsões, e gostaria que o Executivo 

esclarecesse como é que com os 20.000.000€ que vai ter à sua disposição nos próximos quatro 

anos pretende melhorar a vida dos residentes aqui em Belém. São 20.000.000€, é muito dinheiro, 

e se olharmos para trás, em média, devem ter tido nestes últimos vinte anos cerca de 70.000.000€ 

gastos. Eu estou cá há doze, não consigo visualizar bem onde é que esses foram gastos, e 

gostaria que me mostrassem ou dissessem como é que vão, de facto, utilizar estes 20.000.000€, 

de uma forma que se veja e que melhore, de facto, a vida dos residentes aqui, que temos alguma 

dificuldade. 
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A segunda questão que eu vou levantar é relativamente ao Ponto n.º 6, do regulamento do 

concurso das montras de natal, que eu posso ter lido mal, mas parece-me que há um investimento 

de 28.000€ para prémios que pouco ultrapassam os 600€ na totalidade. Se, de facto, é isso, 

parece-me um dinheiro mal investido, para uns prémios muito curtos. 

 

E assim termino, mais uma vez saúdo a todos, e espero que, de facto, este Executivo melhore a 

vida dos habitantes aqui do Restelo. 

 

--- Philip Baverstock (Munícipe) --- 

Antes de mais, desejar também um bom mandato a todos aqueles que tomaram posse 

recentemente. 

 

A minha questão é muito simples e muito prática, em relação à questão da transmissão de 

informações por parte da Junta de Freguesia, e em relação, por exemplo, às reuniões da 

Assembleia de Freguesia. Eu tomei conhecimento desta Assembleia através da página dos 

Vizinhos de Belém – tal como muitas das informações pertinentes do que se passa em Belém, é 

possível aceder às mesmas através da página dos Vizinhos de Belém. Eu consultei a página da 

Junta de Freguesia, e não existe nenhuma menção a esta reunião – ou pode ter-me escapado. 

 

Eu gostaria de saber se é possível, realmente, utilizar a página para conseguirem informar os 

cidadãos das coisas pertinentes que se passam, nomeadamente em termos da Junta de Freguesia 

e da Assembleia de Freguesia, para que possamos estar todos informados sobre isso. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Enfim, a informação que eu tenho – e confesso-lhe que não fui confirmar – é que a reunião estaria 

anunciada na página da Junta de Freguesia e nos meios habituais de divulgação da parte da Junta, 

o que não significa que outras entidades e outros grupos, como os Vizinhos de Belém, ao fazerem 

a divulgação, não tenham feito bem, e não seja da maior utilidade. Mas, obviamente que a intenção 

– e aquilo que eu posso dizer, e pedir aos serviços da Junta, é que qualquer reunião não deixe de 

ser divulgada, como é evidente, até porque sendo uma reunião aberta, é da maior importância que 

possamos ter os moradores que queiram participar, e todos aqueles que queiram acompanhar os 

nossos trabalhos. É essa a ideia, e é essa a intenção, como é evidente. E portanto, da minha parte, 

zelarei para que assim seja.  

 

A informação que eu tenho é que aconteceu neste caso, que a reunião estava, de facto, anunciada 

também na página da Junta, embora esteja a fazer fé no que me é transmitido, porque confesso 

que convoquei a reunião, mas não fui confirmar se ela estava anunciada, ou não. Mas, 

seguramente o próprio Executivo poderá confirmar melhor do que eu. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Felicito os participantes, Gonçalo Matos, Duarte Figueira, Pedro Lencastre e Philip Baverstock. 

 

Começando pelo Gonçalo Matos, registei aqui que faz votos para continuarem a apresentar 

propostas de diversa índole, importantes para a nossa freguesia, e debater essas mesmas 
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propostas com as autarquias, quer Câmara Municipal de Lisboa, quer Junta de Freguesia de 

Belém, e realmente, nesta aproximação e colaboração conjunta, conseguirmos levar a melhor 

porto os diferentes projetos que nós pretendemos que se realizem na nossa freguesia.  

 

A nossa ideia é a mesma – aliás, tenho aqui já o pedido, respondi à Associação de Moradores 

para os recebermos. Mas, de facto, têm sido muito complexas estas últimas situações. Este mês 

de dezembro, por questões de diversa índole, é sempre um mês muito complicado para o nosso 

trabalho, por causa dos prazos e de aprovações que é preciso fazer devido ao final do ano. Mas, 

propus, no princípio do próximo ano, logo em janeiro, reunirmos. Obviamente que o ideal era nós 

reunirmos primeiro com a Câmara Municipal de Lisboa. Eu, pessoalmente, com alguns 

Vereadores, estivemos com outros Presidentes de Junta – não foram sessões específicas só de 

Belém – onde já tivemos ocasião de expor pelo menos aqueles aspetos que mais nos afligem, e 

que são idênticos em muitas Juntas de Freguesia. 

 

Mas, de qualquer forma, estou a ver se também temos essas reuniões com os Vereadores, nos 

casos muito urgentes. Mas agora, no princípio de janeiro, vamos ver, pelo menos da nossa parte, 

a nossa disponibilidade para nos reunirmos já com as várias comissões de moradores, para 

vermos algumas situações e já alguns projetos que têm, e que apresentaram à Câmara, e que são 

projetos aqui para a zona, e que os podemos debater – apesar de não termos as mesmas ideias 

sobre alguns desses projetos. 

 

Quanto à pouca execução dos projetos estruturais da Câmara em Belém, é um facto, então aqui 

nesta zona de Belém histórica, são uns em cima dos outros. Sempre foi assim; parece, às vezes, 

que são os arquitetos da Câmara a fazer trabalhos de arquitetura para não perderem o treino. 

Mas, de facto, são feitos todos uns em cima dos outros. E há aqui situações que têm que ser bem 

pensadas, porque às vezes estão um pouco desgarradas. E esperemos agora, com esta Câmara, 

que haja mais diálogo, como esperemos que quanto à questão do PRA do Alto do Restelo também 

vá haver. 

 

Quanto à questão do PRA do Alto do Restelo, a situação é a que se conhece, neste momento 

esperemos que seja tudo reequacionado. A nossa posição está bem definida sobre esta matéria, 

já estava na altura, mas não nos deixaram, na altura, sermos considerados parte interessada, 

apesar de nós termos feito esse pedido, na altura, com a Câmara. Mas, nós achamos, como é 

evidente, que aqueles terrenos não devem continuar como estão, têm que ter um tratamento 

especial. Somos a favor do PRA, mas de uma forma mais moderada. Isto é, aquele projeto que 

nos tinha sido apresentado ultimamente, para nós, ainda não nos satisfaz. Está muito 

sobredimensionado, como é evidente, estraga a qualidade de vida das pessoas – não o projeto 

em si, só, mas também tudo o que isso vai implicar no referente à mobilidade. E nós queremos 

tentar preservar ao máximo a qualidade de vida da freguesia e dos cidadãos que vivem nesta 

freguesia. E por isso esperamos que seja tudo analisado em conjunto – pela Câmara Municipal de 

Lisboa, Junta de Freguesia, associações de moradores, cidadãos em geral – para que realmente 

este projeto seja um êxito, e que seja mesmo adequado àquela realidade. Tem que haver uma 

perfeita sintonia nesta matéria, entre todos, e realmente estamos disponíveis, e é esse o nosso 

objetivo. 
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Entretanto, agradeço ao Duarte Figueira os elogios que faz à organização da piscina do Restelo. 

Para nós, é muito importante, ainda por cima numa freguesia em que, infelizmente, as experiências 

são negativas, no referente às piscinas. Temos de lembrar que um dos grandes sucessos do 

Belenenses era as piscinas que eles tinham, e que foram por água abaixo. A Casa Pia, que 

também tem umas piscinas fantásticas, também cobertas, também foram por água abaixo – estão 

lá no local, mas não têm as centenas de milhares de euros para pôr aquilo em pé. E somos nós 

que estamos a ajudar, pelo menos essas duas instituições, fora as outras. E fazemos preços 

especiais para escolas também, a piscina está cheia. Estranhamente, há outra piscina aqui ao 

lado que está vazia, no Bairro da Boavista, ninguém quer ir para lá, mas a nossa está cheia. E 

temos de ir gerindo isto o melhor possível.  

 

Mas, sim, de facto, temos bons profissionais, e temos feito o possível para ajudar também os 

clubes, nomeadamente a alta competição do Belenenses, por exemplo. 

 

As reuniões ordinárias: nesta altura, as reuniões ordinárias são sempre na última terça-feira de 

cada mês, isto é um facto. Se não houver nada contra, é sempre nesse dia, às vinte e uma horas. 

Se houver alguma alteração, pomos no edital. Essas reuniões ordinárias são na Junta de 

Freguesia, na sede, no Largo dos Jerónimos, aqui no salão de reuniões, mesmo aqui na sede. 

Pode haver um caso ou outro – não tem havido necessidade disso, porque as pessoas que têm 

vindo não têm justificado, e temos conseguido fazer essas reuniões públicas, na última terça-feira 

de cada mês, em segurança, porque a sala é grande, e tem-se conseguido fazer isso. 

 

O PRA do Restelo, qual foi a posição da Junta para os terrenos em causa, já respondi há pouco.  

 

A Junta de Freguesia está disponível para ouvir as comissões de moradores, claro – aliás, para 

nós é importantíssimo. Como é evidente, não temos que ter todos sempre a mesma posição, como 

é lógico, por isso é que temos de falar uns com os outros. É natural, somos muitas pessoas 

diferentes, mas isto faz parte da democracia, e é para isso que nós servimos – nós, as comissões 

de moradores, a Câmara, os diversos órgãos – para chegarmos ao melhor, que tenho a certeza 

de que todos queremos o melhor. 

 

A intervenção do público, o Dr. Telmo Correia já disse o que se passa. O Presidente da 

Assembleia, querendo, poderá mudar dos três para os cinco minutos, mas também não tenho visto 

realmente necessidade disso – parece-me, salvo melhor opinião – porque tem havido sempre uma 

certa flexibilidade para permitir às pessoas estarem mais tempo. Acho muito limitativo, às tantas, 

mudar para os cinco minutos. 

 

Quanto ao Pedro Lencastre, da Iniciativa Liberal, como vamos utilizar os 20.000.000€ no nosso 

mandato, bem, isso é mais para falar na ordem de trabalhos, que é quando for agora o Plano de 

Atividades. Isso aí está no Ponto n.º 5, como disse, não é agora nesta fase de intervenção do 

público. 
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Quanto às montras de natal e aos prémios, também é a mesma coisa, há outro ponto da ordem 

de trabalhos, que é o Ponto n.º 6 – mas, aí até peço para falar mais em pormenor nesses 

montantes dos prémios o Dr. Tiago Pessoa, que é do pelouro dele. 

 

Quanto ao Sr. Philip Baverstock, a publicidade das reuniões da Assembleia de Freguesia é 

sempre, mas sempre feita nas vitrinas da Junta – são cerca de trinta espalhadas pela freguesia, 

nos pontos principais – e também no Facebook. Também vai ser na internet. Desta vez não foi na 

internet, estamos numa fase de transição, mas foi no Facebook, e no Facebook está lá – 

aconselho-vos a periodicamente irem vendo o que se passa no Facebook da Junta, porque nós 

vamos tentando pôr sempre lá estas notícias mais importantes.  

 

Vai sair amanhã, por exemplo, o Boletim, o último tinha sido feito em maio (salvo erro), só agora 

é que saiu outro Boletim, porque fomos impedidos de fazer mais boletins por causa do processo 

eleitoral. Agora vai sair um Boletim maior, com muito mais páginas, para cobrir estes meses todos, 

desde junho até agora, e vai começar amanhã a ser distribuído. Mas, não dava, como é evidente, 

para pôr esta notícia. Às vezes, quando se justifica, ??? uma vez ou outra, mas fundamentalmente 

é nas vitrinas que nós temos estrategicamente colocadas por toda a freguesia, no Facebook 

também, perto também da sede, e na delegação, e no Centro Social. E também vamos começar 

a pôr no site, mas estamos a fazer aqui uma grande reestruturação no site, e portanto, no próximo 

ano já vamos ter isto tudo em melhores condições. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

É exclusivamente uma informação útil sobre esta questão do PRA, para não haver dúvidas e para 

não falarmos num ambiente de ficção.  

 

O Executivo anterior tomou uma deliberação sobre o processo – eu não vou discutir a deliberação. 

E a informação útil é a seguinte: esta deliberação está disponível no Boletim Municipal da Câmara 

Municipal de Lisboa de 5 de agosto de 2021, e tem a deliberação que foi tomada e o projeto que 

foi aprovado.  

 

Independentemente da opinião que cada um de nós tenha sobre este projeto, é a partir desta 

deliberação, e do que foi aqui estabelecido, que temos que falar agora. É daqui para a frente, e 

não desta deliberação para trás. E eu creio que isto é útil – volto a insistir – independentemente 

da opinião que cada um tenha sobre o processo. É uma deliberação do Executivo, legítima, e é 

sobre esta que tudo o que vier a acontecer se vai desenvolver. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Creio que todos nós, ou pelo menos os membros que já cá estavam na Assembleia anterior, 

conhecemos a deliberação. É evidente que eu penso que a questão que foi colocada aqui pelo 

público é qual será a evolução, uma vez que, obviamente, há um novo Executivo, que pode, ou 

não, confirmar, e pode, ou não, querer fazer evoluir essa mesma deliberação – que já evoluiu, de 

resto, porque já houve duas deliberações (pelo menos que eu me lembre) sobre esta matéria. 
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PONTO 1 – Período antes da ordem do dia 

 

--- Fernando Magarreiro (PSD) --- 

Gostaria só de cumprimentar todos os elementos desta Assembleia, e em particular os novos 

membros eleitos, e desejar as boas-vindas a todos, cumprimentar a todos, e desejar a todos um 

excelente mandato. É isso que o PSD deseja. 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Gostaríamos de aproveitar aqui o tempo prévio para fazer duas notas. 

 

Gostaria de saber se é possível fazer partilha do ecrã, por favor. Penso que já devem estar a ver 

o meu ecrã. As imagens aí dizem respeito a um pedido de um residente deste arruamento. Foram 

colocadas estas pedras no pavimento, estão fixas com betão, com cimento – é na Rua do Cais da 

Alfândega Velha para a Travessa da Pimenteira – no sentido de ordenar o estacionamento e a 

circulação. Acontece que as pedras que foram colocadas aqui no pavimento, como podem ver, o 

condutor não consegue vê-las, e por isso são frequentes as batidas e os pneus que ficam aqui 

rebentados. Inclusive estão ferros afixados aqui nestas pedras, as pedras já se soltaram várias 

vezes, e é um pedido que os fregueses nos fazem, para que seja encontrada aqui uma outra 

solução para este impedimento de estacionamento nesta curva.  

 

Nós sabemos que havia aqui uma dificuldade de os carros fazerem aqui a circulação, e pedimos 

à Junta a intervenção junto do Município, e junto da sua equipa técnica, para encontrar uma 

solução alternativa, nomeadamente através da colocação de pilaretes verticais, como à 

semelhança lá muito perto estão colocados, para ser possível a sua visualização a quem está ao 

volante, de forma a que não embatam contra estas pedras, que estão bastante baixas, e que 

provocam danos nos carros.  

 

É uma situação que já foi comunicada à Câmara Municipal por alguns moradores, e pedimos assim 

à Junta de Freguesia para intervir neste processo. 

 

O outro assunto diz respeito às Piscinas Municipais, em que a Junta de Freguesia tem a 

responsabilidade pela sua manutenção. Foi-nos pedido também por alguns fregueses e 

frequentadores da piscina um maior zelo pela manutenção, no que diz respeito à questão dos 

chuveiros, e à questão do maior reforço dos equipamentos para pendurar as toalhas, e para ter 

apoios para os bebés, porque os bebés precisam de mais equipamentos, e precisam de mais 

apoios para o duche. Os chuveiros não estão adequados ao duche de bebés, têm um jato muito 

forte, e foi-nos pedido por alguns fregueses a intervenção nesse sentido. 

 

--- Diogo Belfort (CDS-PP) --- 

Não tendo nada de especial para colocar nesta altura, antes da ordem de trabalhos, gostava 

apenas de transmitir ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia o pedido de dois fregueses, meus 

vizinhos, sobre a situação do trânsito na Rua Alexandre Sá Pinto, que desde o início do período 

escolar, com as várias instituições de ensino que aqui coexistem nesta rua, tem sido cada vez 

mais caótica. Nós sabemos bem o longo processo que isto já foi na Câmara Municipal de Lisboa, 
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que ficou esquecido durante muito tempo pela autarquia no ano passado, e pedir-lhe o seu 

empenho para levar esta questão à lembrança, e para podermos avançar com uma solução que 

retire esta situação absolutamente caótica nesta fronteira da nossa freguesia. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

Só queria também, neste caso, fazer uma solicitação ao Presidente Fernando Rosa, que também 

tenho ouvido muitos moradores, neste caso sobre os jardins, a manutenção dos jardins, e também 

sobre a manutenção das vias pedonais na Junta.  

 

Acho que foi vista até na página dos Vizinhos de Belém a intervenção que as pessoas tiveram, até 

fiz um pequeno vídeo a pedir a intervenção do público, e maioritariamente os vizinhos 

contribuíram, e fiz um apanhado: os jardins não estão bem cuidados e os passeios têm que ter um 

mínimo de condições, até para carrinhos de bebé passarem, e cadeiras de rodas conseguirem ter 

bons acessos. 

 

Pronto, e fica só aqui o meu pedido, tendo em conta que fiz um pequeno apanhado daqueles 

comentários todos. Não abrange a freguesia toda, mas fica só aqui o meu ponto. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Quero colocar duas questões, uma relativamente a uma ação de protesto que os trabalhadores, 

cantoneiros da Junta de Freguesia, realizaram no passado dia 3 de dezembro, em frente à sede 

da Junta de Freguesia, uma ação em que reclamaram um conjunto de questões, que envolveu um 

número significativo de trabalhadores presentes – nos nossos cálculos, mais de 40% dos 

assistentes operacionais cantoneiros – e que pela representatividade desta presença, reforça a 

oportunidade deste conjunto de questões. 

 

A ação de protesto destes trabalhadores vem reclamar uma questão à volta de dois pontos 

fundamentais. São levantadas questões relativamente às condições de prestação de serviço 

público por parte dos trabalhadores, questões que têm a ver com as condições de trabalho do 

atual posto de limpeza, a limpeza e higienização das atuais instalações, a dotação de fardamentos 

e de equipamentos manifestamente reduzida para alguns trabalhadores, e também a inexistência 

de formação profissional. 

 

Por outro lado, um conjunto de questões que têm mais a ver com as condições contratuais, e 

mesmo com direitos pessoais dos trabalhadores: a utilização de marcação de iniciativas, de 

atividades relacionadas com a saúde ocupacional, em dias e horários de descanso dos 

trabalhadores, e ainda – ainda que não seja muito relevante – a existência de vínculos precários 

no desempenho das funções. Isto foi um conjunto de questões que foram colocadas.  

 

Foi apresentada uma resolução nos serviços da Junta de Freguesia, a que nós tivemos acesso, e 

a questão fundamental que os trabalhadores colocam, e que eu gostaria, aproveitando o texto da 

resolução, de aproveitar para colocar aqui ao Presidente da Junta, e dizem os trabalhadores que 

desde janeiro de 2020 tentam entrar em negociação e em contacto com a Junta de Freguesia para 
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resolver este conjunto de questões, e a resolução termina apelando a novo agendamento de uma 

reunião para esta matéria. 

 

Duas questões: o que é que o Presidente da Junta ou o Executivo têm a dizer relativamente a este 

conjunto de preocupações que os trabalhadores colocaram, e se está prevista, ou não, a 

realização de alguma reunião com os trabalhadores. 

 

O segundo ponto que eu gostaria de colocar: eu tive oportunidade, neste meio de tarde, de mandar 

para o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia o texto de um requerimento – não sei se o Sr. 

Presidente o recebeu – é um requerimento que nós enviámos, daríamos conhecimento se a 

reunião fosse presencial, fazemo-lo agora desta forma online, e iremos – como normalmente o 

costumamos fazer – apresentar em papel aos serviços da Junta de Freguesia.  

 

O requerimento diz respeito ao Fundo de Emergência Social da Cidade de Lisboa, executado pela 

Junta de Freguesia de Belém. Como sabem, este Fundo de Emergência Social é um instrumento 

de política social de âmbito municipal, com uma relevância bastante significativa nos últimos anos. 

Ainda que ele tenha sido criado ainda antes da pandemia, e para dar resposta aos problemas 

sociais criados ainda com a crise financeira, ele foi reabilitado, reforçado, já em período de 

pandemia, com a criação de dois regimes extraordinários de apoio: o regime extraordinário de 

apoio no âmbito da pandemia, e o regime extraordinário de apoio familiar. 

 

O requerimento pretende obter alguma informação sobre isto. Eu sublinhava só o seguinte: à 

escala da cidade de Lisboa, este Fundo de Emergência Social, pelos cálculos que nós fizemos, 

mobiliza aproximadamente 8.000.000€. E também pela informação que conseguimos obter, terá 

sido canalizada para a Junta de Freguesia uma verba de aproximadamente 240.000€, para a 

utilização no apoio social às populações e às famílias mais carenciadas da freguesia. Eu creio que 

é de toda a utilidade a Assembleia de Freguesia ter acesso à informação que diz respeito à 

execução deste instrumento de política social. 

 

E nesse sentido, o requerimento vai requerer à Junta de Freguesia a apresentação à Assembleia 

de Freguesia dos relatórios de execução que a Junta de Freguesia, como todas as outras Juntas 

de Freguesia, é obrigada a apresentar à Câmara Municipal, e estes relatórios de execução são os 

relatórios que quantificam os apoios que foram fornecidos – quanto é que foi fornecido às famílias, 

quantas famílias é que foram apoiadas, quantas pessoas foram apoiadas, nos vários regimes que 

constituem o Fundo de Emergência Social. 

 

Não vou detalhar mais o conjunto de informação que é pedida, mas temos a certeza de que é 

informação que está disponível na Junta de Freguesia, ela faz parte dos relatórios que a Junta tem 

que fornecer à Câmara Municipal, e insisto neste ponto: dada a importância que isto teve na 

Freguesia de Belém, é importante nós termos conhecimento desta execução, para termos também 

a possibilidade de ter uma ideia da dimensão dos problemas, e dos tipos de problemas sociais 

que foram causados pela pandemia. 
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E pronto, fica a informação, não sei se o Sr. Presidente da Junta de Freguesia quer aproveitar e 

fazer um comentário rápido relativamente à execução do Fundo de Emergência Social, fica o 

requerimento entregue, e esperamos a entrega dessa informação à Assembleia de Freguesia. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Dizer-lhe que, efetivamente, não posso ter a certeza se não terei recebido, por e-mail ou por outro 

meio, mas, de facto, não tinha conhecimento do seu requerimento. No entanto, o requerimento 

ficou exposto. Não é dirigido ao Presidente da Assembleia, mas sim ao Presidente da Junta de 

Freguesia, que terá que responder da disponibilidade, ou não, ou da interpretação que faz desse 

mesmo requerimento. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Agradeço as questões. 

 

Quanto ao Fernando Magarreiro, do PPD/PSD, agradeço as felicidades, quer ao novo membro 

eleito, quer para nós que também estamos aqui hoje, nesta reunião, e saúdo-o. 

 

Quanto ao PS, Patrícia Campos, vamos lá ver, nessa questão desses lancis especiais que nós 

pusemos na esquina do Cais da Alfândega Velha, não foi a Câmara, foi a Junta de Freguesia. E 

isso, no âmbito da nossa intervenção. Por quê? O carro da higiene urbana não conseguia nunca 

passar naquele sítio para fazer o seu trabalho, naquela área ali da zona. E não conseguia passar, 

e portanto, pediram a nossa intervenção, porque estavam constantemente carros estacionados 

naquela esquina. E a forma, realmente, de os carros passarem foi fazer essa situação.  

 

Tentámos fazer com os pilaretes, que é evidente que foram logo à vida rapidamente, e as pessoas 

vão-se embora. E, de facto, nós, então, resolvemos tirar os pilaretes e fazer lancis. Isto é, se 

repararem, isso tem a mesma altura dos lancis no passeio. Agora, se quiserem, podemos 

preencher esses lancis até aos outros lancis, e pronto, fica uma espécie de passeio.  

 

Mas, não temos culpa que as pessoas não olhem para a frente quando estão a conduzir um carro. 

Um carro é uma máquina que mata. E por isso mesmo, não são os lancis que vão contra os carros; 

são os carros, conduzidos por pessoas, que vão contra os lancis. E já têm ido algumas vezes, 

como vão contra os pilaretes, e por aí fora, só que enquanto os pilaretes ficam lá, e é um dano 

que nos criam, aqui não é um dano que nos criam, porque é mais duro, é mais fixo do que os 

pilaretes. E portanto, isto são uns lancis. 

 

Já tinha recebido queixa desse senhor, que bateu contra eles, não sei se foi a seguir ao almoço, 

ou a seguir ao jantar, por alguma razão em especial, o que é certo é que ele perdeu o controlo da 

viatura e bateu nesses lancis, como podia ter batido nos outros que já lá estavam antes, no Cais 

da Alfândega Velha.  

 

Esta é a única hipótese que temos para que o carro do lixo consiga passar nessa zona; de outra 

forma, não era capaz de passar. E os passeios são connosco, não é com a Câmara. 
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Maior zelo na piscina: bem, a piscina, como digo, é a única que resta aqui em Belém, todas as 

outras já foram ao ar. Mas, nós ainda vamos cumprindo o nosso papel, com algumas dificuldades, 

com esta pandemia, porque tínhamos conseguindo manter uma situação equilibrada na piscina, 

entre a receita e as dívidas. Mas, de qualquer forma, neste momento está a ser mais complicado, 

por causa da pandemia. Mas, temos estado a cumprir todas as nossas obrigações, continuamos 

a pagar as remunerações ao pessoal da piscina, para grande prejuízo das nossas receitas e do 

nosso Orçamento, mas temos estado a tentar cumprir isso, com muito boa gestão, para que a 

piscina continue a funcionar com altíssima qualidade – como, aliás, referiu o primeiro elemento 

que há bocado falou, o Sr. Duarte Figueira. 

 

Estamos constantemente a fazer obras de manutenção. E nomeadamente nesta questão dos 

duches, lembro-me perfeitamente que ainda há pouco tempo estivemos também a fazer 

manutenção nos chuveiros. Fala-me que está com um jato muito forte? Está bem, pronto, às vezes 

pode estar mais forte, outras vezes mais fraco, temos de estar atentos a isso, para quando há 

criancinhas não ficar o jato muito forte. Isso é uma questão de tentar encontrar um equilíbrio. Mas 

isso, posso-lhes garantir, porque a piscina está diretamente comigo, e no dia a dia estou em 

ligação com o Diretor Técnico para acorrer às situações que diariamente ocorrem na piscina, para 

que tudo vá sendo resolvido, e para que não esteja em causa a segurança das pessoas, e o bem-

estar. 

 

CDS, Diogo Belfort, situação do trânsito na Rua Alexandre Sá Pinto: isto é uma situação super 

importante, está tudo tratado, tudo acordado – a Câmara, os moradores, a Junta de Freguesia. Só 

não avançou porque, entretanto, foram as eleições. Esteve lá esquecido na Câmara muitos meses, 

uns quatro ou cinco meses. Depois, na véspera das eleições, a Câmara queria que fosse a Junta. 

Nós dissemos: “Tenham lá santa paciência”, também temos que fazer uma consulta a empresas, 

e por aí fora, aquilo demora. Mas, a Câmara manda-nos isto agora, por quê? Por que é que não 

mandou há quatro ou cinco meses? Está lá ainda. Já falei de muitos casos com o Sr. Presidente, 

Carlos Moedas, e com o Sr. Vereador Ângelo Pereira, e é uma das questões que nós queremos 

ver se rapidamente avança, porque isto está tudo consensualizado. E é fundamental, porque 

aquilo é um caos, estou perfeitamente de acordo com isso – então quando é em hora de ponta, 

fica tudo encalacrado naquela zona. Espero que em breve isto esteja resolvido, agora é a fase de 

execução. E não foi fácil chegar ao consenso a que chegámos. 

 

Quanto à Mafalda Sim-Sim, do IL, também saúdo, que está cá há pouco tempo. Dizia que não 

tinha nada para falar hoje, mas depois lá falou dos jardins e das vias pedonais. Ora, se não tem 

nada para falar, e depois fala nos jardins e nas vias pedonais, é porque acha que não é importante. 

Começou por dizer que não tinha nada para dizer, depois é que falou dos jardins e das vias 

pedonais. 

 

Pronto, o que eu também lhe posso dizer é que, obviamente, não é como as prioridades que nós 

temos na parte da ação social, mas o espaço público para nós é também fundamental; talvez seja 

a segunda prioridade, depois da ação social, o espaço público e os espaços verdes, tudo isto no 

mesmo conjunto, com a higiene urbana, é isto que tem a ver com o bem-estar das populações. E 

isto é uma incumbência nossa.  
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E por isso mesmo, quando quiser, vamos dar aí uma volta, e eu gostava depois, em concreto, de 

ver os casos, porque os jardins, como sabe, há apenas três que estão com a Câmara, todos os 

outros estão connosco, mas há “terras de ninguém”. Ainda no outro dia, o Hotel Nau queria que 

nós fizéssemos a manutenção daquele jardim que está ao lado do Hotel Nau, e tive que provar 

que não somos nós, que são eles – até está ligada a água ao hotel. E na altura, estava uma 

empresa paga pelo hotel a tratar daquilo, e agora queriam que fossemos nós. Mas, nós não 

estávamos esquecidos disso, temos o processo, e dissemos: “Meus amigos, isto aqui é vosso, 

foram vocês que tiraram as palmeiras, que fizeram isto, vocês é que têm que pagar esta 

manutenção, não é a Junta de Freguesia.” Já uma vez emprestámos uma camioneta de caixa 

aberta, emprestámos a essa empresa de jardinagem, para levar os restos dos espaços verdes, 

num princípio de boa colaboração. Quem estava a fazer a manutenção era uma empresa paga 

pelo Hotel Nau. 

 

Por isso, estamos muito atentos aos jardins, para nós são fundamentais, e as vias pedonais. A 

empresa, como sabem, é uma empresa nova, tínhamos uma outra empresa. Ao princípio, houve 

ali algumas dificuldades, ainda por cima fomos vítimas de vandalismo, e de furtos, e de roubos, 

que nós, entretanto, participámos à polícia, de vários milhares de euros. Isso agora parou. 

Entretanto, também já começam a ter mais experiência, estão bem conectados com a nossa 

higiene urbana também, e neste momento a situação está muito melhor.  

 

As informações que eu tenho, e que eu constato na prática – porque ando na rua, falo com as 

pessoas, de dia e de noite, é a minha vida – é que a situação está muito melhor. Quando quiser, 

vamos ver in loco. É evidente que pode haver alguma coisa que não está assim tão bem, mas isso 

faz parte da situação. Agora, a nosso ver, é fundamental, e fazemos ponto de honra, termos a 

manutenção dos jardins sempre o melhor possível.  

 

Aliás, posso dizer-lhe, no outro dia estávamos a falar sobre isso, e o meu colega até me mostrou, 

quem olha para isto – e qualquer dia vamos mostrar isso – as pessoas já nem ligam. Por exemplo, 

quando vamos a subir a Avenida Ilha da Madeira, do lado direito, naqueles jardins em que por 

vezes nos estão a dizer que temos tudo mal, esteve a mostrar-me uma fotografia de 2012, ou de 

2011, e aquilo está tudo só em terra. E sabem quem é que geria aquilo? Era a Câmara. Depois, 

nós apanhámos aquilo, com a reforma administrativa. E agora, vão lá ver, tudo com relva. Mas, as 

pessoas esquecem-se. A Avenida do Restelo, era só lama por ali fora, também está tudo com 

relva.  

 

Eu, qualquer dia, vou fazer isso, vou começar a mostrar como é que era, e como é que é, porque 

há pessoas que não estavam cá nessa altura ainda, e não sabem. Realmente, está tudo muito 

melhor nos jardins, mas até faz impressão porque, realmente, era só terra, terra e terra. E na 

altura, também ninguém se queixava, e era a Câmara – a outra Câmara, não são estes que 

entraram para lá agora, coitados, que ainda estão a ver como é que está a situação, que não está 

muito boa. 
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Sr. Josué Caldeira, do PCP, ação de protesto dos trabalhadores da higiene urbana: pois, está 

bem, era uma ação de protesto intersindical, com o acompanhamento do PCP, que eu vi, na 

prática. Portanto, era o sindicato dos trabalhadores do Município de Lisboa, que era intersindical, 

os seus dirigentes sindicais e intersindical, e acompanhada ao lado pelo Partido Comunista, como 

o próprio Sr. Josué Caldeira estava lá a acompanhar, em cima do muro. Estavam ali todos, em 

fila, os filiados.  

 

Sabe uma coisa? Eu tenho sempre muito respeito pelos sindicatos, e tenho-os recebido também. 

Mas, já tive ocasião de dizer ao Presidente do sindicato que, às vezes, deviam ter um pouco de 

vergonha. Sabe o que é que fizeram? Estiveram a apoiar um criminoso, que foi despedido, detido 

e condenado, que era um funcionário da Junta, que era um corrupto, e o sindicato esteve a 

acompanhá-lo até ao final, mesmo quando ele estava preso. E foi difícil, porque nós tivemos um 

processo disciplinar, tivemos um processo penal, tivemos um processo de direito de trabalho, 

ganhámos tudo, mas até lá, o sindicato andou a custear a vida deste criminoso. E acham que isto 

é normal, fazer-nos a vida negra, mas só que como era um associado, não estiveram a ver que 

estavam a apoiar um criminoso.  

 

E depois, ainda vêm com estas coisas. Está bem, tudo bem, mas têm que fazer alguma filtragem, 

porque só dizer que é nosso filiado – então, um filiado vosso faz um crime, neste caso não foi 

matar uma pessoa, mas andava a extorquir dinheiro, e vocês continuam a apoiá-lo, com apoio 

jurídico até ao final? É assim, fazem-se processos, a perderem e a fazerem-nos perder tempo e 

dinheiro à Junta, nas contestações, e por aí fora? Há que ter um bocadinho de respeito por todos 

nós, foi isso que eu disse aos senhores do sindicato. 

 

Portanto, eu já recebi o documento deles, é um déjà vu, é o que os outros colegas das Juntas 

receberam também, iguaizinhos, aquilo é “chapa quatro”, da intersindical, e depois a intersindical 

manda para os sindicatos lá, e pronto, aquilo vai para a frente. Tudo bem, estamos num Estado 

de Direito, graças a Deus, estamos na Europa Ocidental, e vamos dedicar a melhor atenção a 

esse documento, ver aquilo que realmente nos parece justo e o que não nos parece justo, e falar 

com os sindicatos. Mas, agora, não me façam é fingir que, realmente, é tudo assim, nós sabemos 

perfeitamente o que é que traz por trás, isto. 

 

Quanto ao Fundo de Emergência Social, temos estado a aproveitar bem o Fundo de Emergência 

Social. Não sou eu que giro este fundo – este fundo, aliás, é financiado pela Câmara, mas quem 

gere o fundo é mais a ação social, pelouro que está com o Vogal João Carvalhosa, que pode dar 

aqui, se assim o entender, alguma informação mais minuciosa. Só lhes digo que sou eu que assino 

no final, sempre, os apoios que nós damos. E digo-vos uma coisa: é aquilo que mais gozo me dá, 

porque sinto que somos muito úteis aos elementos da população que recebem este apoio – às 

vezes porque não pagaram a renda, a água, a luz, o gás, estas pequenas despesas que são muito 

importantes para as pessoas que, coitadas, às vezes acontecem imprevistos. E isso, de facto, é 

das coisas que me dá mesmo gozo, poder assinar estes Fundos de Emergência Social, porque 

sabemos que eles vêm aliviar um pouco aqueles que estão numa situação um bocado aflitiva. 
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Agora, devo registar que esse requerimento do PCP chegou cá hoje, às dezassete horas e 

quarenta e seis minutos, à Junta de Freguesia – repito, dezassete horas e quarenta e seis minutos. 

Portanto, com certeza nós vamos ver isto que o Sr. Membro da Assembleia de Freguesia, Josué 

Caldeira, está a requerer, e teremos todo o prazer em depois dar conhecimento à Assembleia de 

Freguesia, para os devidos efeitos, sobre ??? que é um instrumento bastante importante, e que 

estamos neste momento em negociações com a Câmara – já tivemos, aliás, reuniões com a Sra. 

Vereadora Laurinda Alves – para se recomeçar rapidamente a poder continuar a utilizar o Fundo 

de Emergência Social. 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Eu precisava de responder ao Dr. Fernando Ribeiro Rosa, uma vez que chamou “bêbado” a um 

freguês, e dar nota de que já foram várias as pessoas que embateram contra aqueles lancis, que 

realmente não estão no passeio, estão na via pública, estão na via de circulação rodoviária, e que 

não estão bem colocados – e tanto não estão bem colocados que já foram várias vezes 

recolocados. 

 

E por isso, Sr. Dr. Fernando Ribeiro Rosa, acho que realmente deveria fazer um pedido de 

desculpas ao freguês, e aos vários fregueses que bateram, que realmente não estão todos 

bêbados. E é uma situação que deveria ser revista, e que realmente não funciona. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Queria responder rapidamente já aqui, porque isto para mim é muito grave. Neste momento, a 

Patrícia Campos diz que eu estava a chamar “bêbado” a um vizinho de Belém, ou a uma pessoa 

que estava com um veículo. Eu não disse isso; eu só disse que os lancis não andam, as pessoas 

é que vão contra os lancis. E portanto, se vão contra os lancis, há alguma coisa que pode 

acontecer, para quem tem uma carta de condução. 

 

Vou dar uma informação que não sabe: aqueles lancis que estão fora do lugar, é a camioneta do 

lixo, mesmo assim, à noite, a fazer manobras ali, que põem aquilo um bocadinho mais para o lado 

ainda. A camioneta do lixo também vai tocando naquilo, porque tem de fazer umas manobras ali 

complicadas. Agora, imagine, com pilaretes, então, aquilo era “passar a ferro”. 

 

Por isso mesmo, já pedi à Câmara para ter cuidado com as camionetas do lixo, porque estão a 

destruir aquilo – não destroem, mas metem aquilo fora do lugar, e depois lá vamos nós, temos que 

recolocar aquilo. Senão, ninguém consegue estar ali. 

 

Agora, digo-lhe uma coisa: se for preciso, eu preencho aquilo com areia, ou com gravilha. Assim 

já fica mais contente? Acho que não é preciso isso. Aquilo é para não permitir que estacionem 

naquele cruzamento, como realmente estacionam. Foi isso. 

 

E eu não chamei “bêbado” a ninguém, não esteja a inventar coisas, que é muito feio mentir. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 
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Queria agradecer ao Sr. Presidente Fernando Rosa pelo convite ao passeio. Já agora, se alguém 

daqui da Assembleia quiser acompanhar este passeio, e já agora, também gostava de convidar a 

Fundação Salvador, com uma cadeira de rodas, para vir passear nos passeios da Junta de 

Freguesia de Belém, a ver se uma cadeira de rodas efetivamente passa nos passeios. E convido 

também o Presidente a andar em cima dos jardins com uns sapatos, ou com uns ténis normais, 

porque eu não vejo, efetivamente, qualquer aplicação de dinheiro em manutenção nos jardins de 

Belém. Não percebo, eu não vejo, nem recolha de lixo. Eu tenho fotografias, peço imensa 

desculpa. 

 

Mas, já agora, vamos dar esse passeio, e convido toda a gente que está aqui para vir connosco. 

 

--- Tiago Pessoa (Vogal) --- 

Muito rapidamente, e porque o tempo já vai longo, relativamente à questão que foi colocada por 

uma intervenção do público, em relação ao regulamento do concurso de montras – e sem prejuízo 

daquilo que podemos vir a discutir depois, no Ponto n.º 6 – apenas clarificar que aquilo que está 

previsto são 600€ para três prémios monetários, para as três melhores montras que irão ser 

votadas no âmbito deste concurso. E portanto, a questão que foi levantada, relativamente aos 

28.000€, eu confesso que nem sei do que se trata, nem faz qualquer sentido. E penso que essa 

questão era importante clarificar, para que não fique qualquer dúvida em relação a isso. 

 

Aproveitava também, já agora, e muito rapidamente, em relação à intervenção do PCP – e sem 

prejuízo daquilo que o Sr. Presidente já interveio, com os temas que falou – sobre as questões 

que foram levantadas pela comissão de trabalhadores, dizer que, de facto, nós reunimos, o 

Executivo tem por norma reunir com frequência com os elementos da higiene urbana e com os 

seus trabalhadores, ainda em setembro tivemos uma reunião com todos os trabalhadores, onde 

nenhuma das questões que está no comunicado foi sequer levantada.  

 

O fardamento é algo em que nós temos investido de forma regular, há cerca de três anos fizemos 

uma renovação completa de todo o fardamento, há cerca de um ano fizemos uma nova aquisição 

de fardamento para o pessoal. E portanto, estranho que uma das matérias que esteja no próprio 

comunicado seja respeitante a essa matéria. 

 

Temos feito formação específica e técnica aos colaboradores, no manuseamento de 

equipamentos – não só de grandes equipamentos, como de pequenos equipamentos. 

 

Ao nível dos próprios contratos, neste momento, nós temos sete pessoas novas que entraram no 

quadro, da higiene urbana. Neste momento, temos apenas duas pessoas que estão em regime de 

prestação de serviços, e elas próprias não tiveram condições para poder concorrer ao último 

concurso. Se tivessem, do ponto de vista de habilitações, com certeza que à data de hoje 

provavelmente não teríamos uma única pessoa como prestador de serviços no quadro da higiene 

urbana. E portanto, essa limitação é uma limitação que, de facto, decorre da condição das pessoas 

em si, e não propriamente da própria Junta, que grande parte do seu quadro é de pessoas que 

pertencem e têm vínculo à função pública. 
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Por fim, e também uma nota que refere o comunicado, diz respeito às condições de higiene do 

próprio posto. O posto é mantido, do ponto de vista da sua higiene, até pelos próprios 

colaboradores, não existe nenhuma prestação de serviços terceira que faça a limpeza do próprio 

posto. De qualquer modo, nós estamos a avaliar esta questão, mas penso que é uma questão que 

facilmente é resolvida internamente, mas fazemo-lo com meios próprios. E portanto, até é com 

alguma surpresa que ela aparece no comunicado.  

 

Mas, de qualquer modo, sem prejuízo daquilo que referi aqui, estamos a analisar com toda a 

atenção, e aquilo que forem oportunidades de melhoria, vamos com certeza implementar. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Só para registar e repudiar a forma como o Sr. Presidente da Junta se dirigiu à iniciativa, ao PCP, 

e era só para manifestar o nosso veemente repúdio sobre a forma e o tom que foi utilizado para 

esta questão. E creio que fica com a pessoa. 

 

 

PONTO 3 – Apreciação e aprovação da ata da reunião de 30.06.2021 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, é com lamento que tenho que voltar novamente com este assunto aqui à 

Assembleia de Freguesia, e faço-o tendo em atenção que se trata de uma questão formal, mas 

não fica pelas formalidades; é uma questão de respeito pelo Estatuto de Oposição. 

 

Faz hoje exatamente um ano que nós realizámos uma Assembleia de Freguesia onde ocorreu um 

insólito acontecimento – eu não vou repetir o acontecimento, mas um insólito acontecimento – que 

tem a ver com o contrato de delegação de competências.  

 

O PCP, na sessão seguinte, na sessão de abril de 2021 – já deste ano – entregou um protesto 

escrito à Mesa da Assembleia de Freguesia, e pedindo explicitamente que esse protesto ficasse 

lavrado em ata. Na sessão seguinte, verificámos que a disponibilização da ata dessa sessão de 

abril não vinha acompanhada do protesto. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia lembrar-

se-á, manifestou a sua disponibilidade para resolver a questão – isto é, fazer com que a ata fosse 

reposta com o protesto anexo.  

 

Na sessão seguinte, verificámos que esse protesto não tinha sido anexado à ata, e tive de voltar 

novamente a fazer observação sobre esta matéria. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 

explicitamente reconheceu que tinha razão, e explicitamente disse que iria fazer tudo o que fosse 

possível para que a coisa ficasse resolvida até ao final do mandato, para que não se passasse 

para o outro mandato – para este mandato.  

 

Verifico agora que aparece uma nova ata, sem que a ata anterior tenha sido corrigida. 

 

Sr. Presidente, as atas traduzem, ou devem traduzir aquilo que, na realidade, se passa nas 

sessões. E nós elaborámos aquele protesto, não por vontade de protestar, e não por vontade de 
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acrescentar matéria à Assembleia; lavrámos o protesto porque deve ser lavrado, e devemos 

apresentar o protesto. 

 

E portanto, Sr. Presidente, eu lamento que até agora as coisas não tenham sido resolvidas. Venho 

dizer que ainda durante este mandato tomaremos particular atenção a estas questões – volto a 

insistir, são questões formais, mas são questões de respeito pela Oposição, e pelo Direito de 

Oposição. Insisto novamente para que esta questão seja corrigida, porque deve ser corrigida. 

 

E nesse sentido, vou ser obrigado a votar contra esta ata – a primeira vez que o fazemos – como 

forma de protesto por esta situação. E dado que isto faz parte de um pacote – isto não é uma coisa 

excecional; do nosso ponto de vista, isto faz parte de um pacote, e nos pontos seguintes vamos 

ter oportunidade de referir mais outros aspetos – e como isto faz parte de um modelo de 

comportamento, nomeadamente da Junta de Freguesia, eu insistia, e manifesto aqui a minha 

disponibilidade para durante este mandato ter particular atenção com estas questões, Sr. 

Presidente. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Creio que o seu ponto ficou claro. E permita-me, Josué Caldeira, que lhe diga o seguinte, naquilo 

que me diz respeito a mim: vamos lá ver uma coisa, isto é claro e transparente, na minha opinião, 

e portanto, o que acontece aqui é que quis lavrar um protesto, eu reconheci e garanti-lhe o direito 

de lavrar o protesto, porque eu penso que é um direito normal de qualquer membro da Assembleia 

de Freguesia. Depois, por razões que eu desconheço, esse protesto, ao contrário do que eu lhe 

tinha dito, não apareceu apenso à ata. O Josué Caldeira, numa sessão seguinte – já não sei 

precisar as datas – chamou a atenção para isso mesmo, e eu repeti-lhe, e repito-lhe agora mais 

uma vez, que esse protesto deve estar apenso à ata – não à ata de 30 de junho, mas à ata original, 

onde o protesto foi lavrado. É nessa ata que o protesto tem que aparecer, como é evidente. 

 

Eu não sei se o protesto não aparece porque não foi possível localizá-lo, porque o documento não 

existe, tendo eu dado instruções expressas – e portanto, é só isso que eu lhe posso dizer – para 

que ele seja apenso a essa mesma ata.  

 

E portanto, se calhar, se queremos ultrapassar de uma vez por todas esta questão, o que lhe vou 

pedir – e peço-lhe agora eu, formalmente – é que me reencaminhe esse mesmo protesto, e eu 

não tenho problema nenhum em que o protesto seja lido outra vez, numa Assembleia como esta, 

aberta ao público, que seja apenso à referida ata, ou que seja publicado, como é um direito seu, 

e é a coisa mais normal do mundo. Penso que só não terá sido feito porque provavelmente não 

foi localizado o documento – digo eu, pode ser um pouco especulativo o que eu estou a dizer, mas 

admito que tenha sido essa a situação. Agora, não vejo problema nenhum com isso. 

 

Agora, o que eu tenho de discordar de si, formalmente, é que designadamente da parte da 

condução dos trabalhos haja alguma intenção, ou de limitar o direito de intervenção, ou de limitar 

a informação, porque da minha parte não existe. Podem existir falhas, como é natural, e como é 

possível que aconteça. Agora, eu tenho procurado, e procurarei sempre – e esse é o meu 

compromisso com todos, obviamente – que as sessões sejam tão participadas quanto possível, 
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tão exemplarmente democráticas, por assim dizer, e que tudo o que acontece nas sessões seja 

devidamente registado, com as limitações que nós temos, e para mais agora, com esta 

circunstância – na minha opinião, desagradável, provavelmente haverá quem goste; eu não posso 

dizer que desgosto, mas não prefiro – de as reuniões terem que ser online, que eu acho que é 

uma dificuldade, para além do mais, era preferível que fossem presenciais, ainda que pudessem 

ser transmitidas e abertas, e isso seria mesmo o ideal – se elas pudessem ser presenciais, e ao 

mesmo tempo transmitidas, isso seria perfeito, na minha opinião. 

 

Mas, pronto, é isto que eu lhe posso dizer. Se o protesto não foi apenso à ata, o que eu lhe peço 

é que nos reencaminhe esse mesmo documento, pode fazê-lo para mim, diretamente, e eu 

assumirei esse compromisso de que ele seja apenso à ata. E portanto, isto não é um padrão, é 

uma falha, uma falha que devia ter sido resolvida, estou de acordo consigo, mas não é, e não será, 

no que depende de mim, um padrão em nenhuma circunstância. 

 

Colocada a votação, foi a ata da reunião realizada no dia 30 de junho de 2022 aprovada por 

maioria, com um (1) voto contra (PCP), e quatro (4) abstenções, de Patrícia Campos (PS), Tiago 

Veloso (PS), Sandra Costa (PS) e Mafalda Sim-Sim (IL). ------------------------------------------------------ 

 

 

PONTO 4 – Apreciação e aprovação da 2.ª Revisão Orçamental 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com uma (1) abstenção (IL). -------------- 

 

 

PONTO 5 – Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais (Grandes 

Opções 2021-2025, Plano de Atividades, PPI e PPA, Orçamento Norma de 

Execução Orçamental 2022) e Mapa de Pessoal para 2022 

 

--- Fernando Magarreiro (PSD) --- 

Sem prejuízo de algum dos meus colegas de Bancada também querer comentar, pessoalmente, 

e nós todos analisámos este extenso documento, de cento e trinta e três páginas, é um documento 

homogéneo, um documento muito compreensivo, é um documento que realmente reflete, no nosso 

entender, como deve ser conduzida uma Junta de Freguesia, com as áreas devidamente cobertas, 

dando ênfase muito especial à ação social, aos espaços verdes – que há pouco a nossa colega 

Mafalda Sim-Sim mencionou – os espaços públicos, a cultura, a segurança – porque realmente 

notamos que inserir a videovigilância em algumas das nossas ruas é importante para a nossa 

segurança.  

 

E, de facto, notámos que é um Orçamento robusto, na nossa perspetiva, eficaz. Se realmente o 

Orçamento de Estado tivesse seguido, se calhar, estes princípios que a Junta de Freguesia seguiu, 

teria sido aprovado, e não teria sido chumbado da forma como foi. E de facto, o PSD revê-se neste 

documento apresentado pela Junta de Freguesia à Assembleia. 
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É lógico que existem sempre pontos que podem ser melhorados, com certeza irão haver algumas 

críticas, mas o que lá está é, na nossa perspetiva, útil, é bom. Pode ser melhorado, e se realmente 

alguém tiver comentários ou sugestões a fazer, com certeza que o Executivo da Junta de 

Freguesia irá acolher, certamente. 

 

Na nossa perspetiva, é um bom documento, e logicamente que iremos votar a favor do mesmo. 

 

--- Tiago Veloso (PS) --- 

É sempre bom transmitir através das redes sociais, porque aí podemos ver se realmente alguém 

mentiu ou não mentiu. Quero já aqui ressalvar que é lamentável que o Sr. Presidente da Junta, 

Fernando Ribeiro Rosa, tenha dito que um membro eleito, Patrícia Campos, estava a mentir. Basta 

ir às redes sociais. 

 

E eu queria, neste ponto, e a Bancada do Partido Socialista quer, neste ponto, abordar dois 

assuntos muito concretos. 

 

O primeiro é que, de acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, os Partidos políticos 

representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais, e que não fazem parte do Executivo, 

têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos Orçamentos e Planos de Atividades. 

Ora, é neste momento, antes desta Assembleia, que os Partidos deveriam ser ouvidos. E fomos, 

realmente, fomos convocados pelo Presidente da Junta, Fernando Ribeiro Rosa, para o dia 9 de 

dezembro, para sermos ouvidos, para apresentarmos as nossas propostas e as nossas sugestões 

para estes documentos que agora são aqui apresentados. Qual é o nosso espanto quando 

recebemos, dois dias antes, os documentos já fechados, e que agora são apresentados nesta 

Assembleia.  

 

Por isso, enfim, a formalidade foi cumprida, mas ficou patente que não haveria vontade nenhuma 

de cumprir com o que é a nossa interpretação do que é o Estatuto do Direito de Oposição, que era 

apresentar as nossas propostas antes de o Plano de Atividades e Orçamento estarem fechados. 

E por isso, queremos dizer que repudiamos, e que esperamos que no próximo ano esta situação 

seja corrigida. 

 

Ora, nesta reunião apresentámos diversas propostas, que também já disponibilizámos na nossa 

página de Facebook. Eu queria aqui mencionar só algumas, que acho que, tendo em conta que 

temos fregueses a ver-nos, e os eleitos, e a própria Junta de Freguesia, devemos aqui apresentar. 

 

Nós apresentámos a proposta de criar o Espaço do Cidadão na freguesia, em parceria com a 

AMA, que já existe noutras freguesias aqui vizinhas. Promover a acalmia de trânsito na Avenida 

das Descobertas, principalmente no troço do final do IC17, saída da A5, e o atual radar, entre o 

cruzamento do hospital e a Avenida Vasco da Gama. Preparar os jardins da autoria do Arq.º 

Gonçalo Ribeiro Telles e organizar a celebração do centenário do seu nascimento na freguesia. 

Fazer uma intervenção urgente nos jardins da freguesia – e espero o convite para o tal passeio 

que aqui foi falado.  
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Requalificar a Rua de Pedrouços, Largo Maria Isabel Aboim Inglês. Ordenar o estacionamento na 

freguesia – essa, durante a campanha, foi uma das queixas que era transversal em qualquer sítio 

da freguesia os fregueses fazerem. Desenvolver e implementar o Plano de Emergência de Belém, 

melhorar a iluminação pública, nomeadamente junto à Padaria Portuguesa, e em articulação com 

as autoridades, aplicar medidas de diminuição da criminalidade na freguesia. 

 

Nós colocámos o documento na nossa página de Facebook, mas queríamos aqui deixar este ponto 

– o primeiro, de repúdio, porque não é assim que se fazem as coisas, cumprindo o Estatuto do 

Direito de Oposição, e o segundo, apresentando algumas das nossas medidas, que achamos que 

o Plano apresentado é insuficiente, e que estas medidas iriam ajudar, e muito, a melhorar a 

qualidade de vida dos nossos fregueses. 

 

--- Diogo Belfort (CDS-PP) --- 

Queria apenas dizer, Sr. Presidente, que este é um programa de um novo mandato, um programa 

legitimado nas urnas, recentemente, resultado de muitos contactos com os nossos fregueses e 

com as preocupações, e tenho a certeza que ouvidas muitas pessoas. Há preocupações que aqui 

estão, não só numa continuação do trabalho anterior, mas com mais força ainda, até pelo resultado 

da situação pandémica em que vivemos, como as questões relacionadas com o desporto, a 

questão social e a questão económica, do comércio, mas ainda, como tem sido falado por vários 

membros desta Assembleia, a questão da segurança. E obviamente, como sempre, a questão que 

é mais trazida nas reuniões com os fregueses, e nos contactos, e que todos nós sabemos desses 

problemas, que é a questão da higiene urbana, para podermos enfrentá-los com segurança, desta 

vez com um apoio e um alinhamento com a Câmara Municipal diferente de mandatos passados, 

onde continuamente nos víamos sem possibilidade de resposta da parte da autarquia, e desta vez 

temos confiança de que isso não se vai passar. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

Eu também tive oportunidade de ir fazer a reunião com o Presidente, e eu tenho uma série de 

questões em vários pontos. Mas, claro que o Plano de Atividades e Orçamento já estava fechado, 

ou seja, as nossas propostas – que não eram muitas, tendo em conta que tinha uma série de 

questões – ficaram suspensas. E lá está, não escrevi nem enviei, porque queria fazer as questões 

em sede de Assembleia, em vários pontos. 

 

Começo logo pela parte da organização, queria começar por perguntar quando é que está previsto 

mudar as instalações. O documento está um bocadinho confuso, não é específico. Dizem 

“reorganização de serviços”, pergunto quais. Terá de haver simplificação de processos de 

licenciamento, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa.  

 

No Ponto n.º 3, falam de ação social, têm o projeto sénior, eu estou de acordo com isto, programa 

de férias, têm o programa de seniores, por que é que não inclui também o natal, e tem só apenas 

o programa de seniores no verão. Eu pergunto por que é que não põe também durante o natal. 

 

Passando um pouco à frente, no Ponto n.º 3.4, têm um programa de apoio psicológico. Como é 

que funciona? Nunca tinha ouvido falar, na Junta de Freguesia, e nós até propomos, no programa 
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eleitoral da Iniciativa Liberal, propomos um programa de psicólogo, e queríamos até abranger isto 

à população toda. E eu pergunto como é que a Junta de Freguesia está a propor, neste Plano de 

Atividades, este ponto, porque para nós é bastante importante. 

 

Depois, fala em resposta habitacionais, eu fico com questões neste ponto também.  

 

Fala também no Cartão Solidário, em que oferece descontos diretos, salvo erro, diretamente aos 

comerciantes. Neste ponto, eu estou em desacordo, porque eu sei que os fregueses da Junta 

terão eventualmente um cartão que tem acesso ao comércio local, terão um desconto, e eu julgo 

que isso não será o mais justo dentro da freguesia, tendo em conta que isso não ajuda o mercado. 

Têm um desconto de 5% em todos os restaurantes, mas não especifica.  

 

A proposta que eu recomendo é que a Junta de Freguesia podia, por exemplo, neste caso, fornecer 

uma aplicação onde todos os comerciantes, desde cabeleireiros, canalizadores – porque, por 

exemplo, na página dos Vizinhos de Belém eu vejo muita gente a pedir um canalizador, um 

cabeleireiro, um restaurante X, Y ou Z – e eu propunha aqui fazer uma aplicação, fornecida pela 

Junta, onde todos os dias o comércio local punha uma promoção – hoje oferecemos uma flor, hoje 

temos 2% de desconto, 5% de desconto para os fregueses de Belém, apenas para os fregueses 

de Belém. E isto teria de ser, obviamente, fornecido pela Junta. 

 

Depois, falam da Rede Emprega. Em que é que consiste? Não explica. 

 

Programa de prevenção de maus tratos a crianças, eu pergunto: neste caso, até agora, quantos 

casos é que têm reportados, quantos casos é que têm de risco, se estão todos sob controlo. É 

uma pergunta que eu faço à Junta, não sei se isto está bem controlado, é uma coisa que também 

preocupa a Iniciativa Liberal. 

 

Na parte dos eventos, no Ponto n.º 3.8, falam do Dia do Vizinho. Eu também sugeri que o Dia do 

Vizinho podia incluir mais o comércio local, porque tendo em conta que tem uma verba a atingir 

em taxas – com as quais também estou completamente em desacordo – em taxas a cobrar aos 

cafés, etc., incluir, neste caso, o comércio local, que vá ter uma festa temática, façam mais 

eventos. Também não percebo por que é que não fazem um dia onde façam um evento em que 

consigam juntar as pessoas todas e fazer um evento com os moradores, em que consigam juntar 

as realidades todas da Junta num só dia. Eu dei esta sugestão à Junta, este ponto pode ficar em 

aberto. 

 

A questão da higiene também é muito importante, porque também temos ouvido falar de caixotes 

do lixo à porta da casa das pessoas, são queixas bastante recorrentes. Eu pergunto também à 

Junta o que é que vão fazer em relação a isso. Falam num ponto que vão sensibilizar os habitantes, 

e eu pergunto se também vão sensibilizar os comerciantes. Isto por quê? Porque têm havido 

bastantes queixas de vários habitantes que têm caixotes do lixo à porta das casas deles, onde os 

comerciantes vão lá colocar o lixo à porta de sua casa. Ora, se falam neste Plano de Atividades 

em sensibilização de habitantes, então eu acho que não são só os habitantes que têm que ser 

sensibilizados. Esta palavra, “sensibilização dos habitantes”, é um bocadinho ridícula para um 
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documento de Plano de Atividades. Se querem educar uma população, enfim. Mas, acho que a 

Junta de Freguesia devia, então, também intervir com os comerciantes, porque ninguém gosta de 

ter um caixote do lixo à porta de casa. 

 

Falam também num tipo de arborização, ou que querem mudar, e eu pergunto que tipo de 

arborização é que irão colocar, tendo em conta que pode piorar a qualidade das vias pedonais. 

 

E passando um pouco mais à frente, falavam também em taxas diferenciadas. Eu pergunto se irá 

haver um agravamento dessas taxas. Se houver um agravamento de taxas, em relação, por 

exemplo, a esplanadas, a Iniciativa Liberal aqui não pode compactuar com isso. E pergunto 

também se em zonas turísticas ou em zonas habitacionais, essas taxas vão ser exatamente iguais, 

ou se vai haver uma diferenciação. E volto aqui a dizer o que disse na reunião que tive com o 

Presidente: pode eventualmente haver alguma diferenciação na zona turística e na zona 

habitacional, tendo em conta que não passa tanta gente na zona habitacional, para desenvolver o 

comércio na zona habitacional. Porque, por exemplo, uma pessoa, quando quer sair à noite, para 

beber um café, só pode ir à Rua do Careca. E agora, pergunto: por quê? Belém tem imenso 

potencial para ter mais comércio e mais zonas para se poder investir. Agora, as taxas não podem 

ser iguais, tanto na zona turística, como na zona habitacional.  

 

Pronto, fica uma proposta para reduzir taxas em zonas onde efetivamente se pode baixar, na zona 

turística, ou pelo menos não agravem as taxas. 

 

E também peço mais transparência e mais discriminação em todos os movimentos da freguesia, 

porque acho que as tabelas não são, aos olhos do cidadão normal, fáceis de ler, não são de fácil 

compreensão. E, por exemplo, uma pessoa que queira aceder e ir ver onde é que o seu dinheiro 

vai ser gasto, eu acho que o documento devia ser um bocadinho mais claro neste sentido, na parte 

do Orçamento – devia ser um bocadinho mais claro. 

 

Depois, também tem uma taxa de canídeos, uma taxa onde diz “Outros”, e eu pergunto: mas, 

como assim? Há multas e taxas, e taxas, e sobretaxas. Quer dizer, a Junta planeia um teto de 

taxas e multas? A Iniciativa Liberal aqui não pode compactuar com tetos de taxas específicas de 

autarquias locais, taxas, multas e outras penalidades, taxas, sobretaxas, desapropriadas para os 

habitantes e para os comerciantes. Neste caso, a Iniciativa Liberal tem de ficar de lado. 

 

E pronto, fica aqui o meu sentido de voto, contra este Orçamento, porque simplesmente não 

podemos compactuar com taxas que são desapropriadas para as pessoas, e para os residentes 

em Belém, e para os comerciantes. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, gostava de começar por ler uma citação da pág. 3 do documento: “Organizar passa 

por melhorar o circuito de informação com as forças políticas da Oposição, acolhendo as suas 

sugestões e desenvolvendo uma informação de cada vez maior qualidade.” O episódio que o 

representante do Partido Socialista já contou traduz, no concreto, o que é este melhorar o circuito 

de informação e desenvolver uma informação de maior qualidade.  
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Eu apenas faço um reparo à questão que foi colocada: não houve, de facto, em rigor, um respeitar 

da Lei. A Lei não é bem clara neste ponto, mas o título do artigo que enquadra a audição diz 

“audição prévia”. E audição prévia é audição prévia, não é uma audição depois, com as 

consequências que nós vimos. Aliás, foi curioso que nós fomos os últimos a ser recebidos, e o 

último comentário que fizemos, depois de uma hora de animada troca de impressões, e depois de 

sermos os últimos, dissemos: “Bem, Sr. Presidente, ficamos a aguardar a nova versão do 

documento, com as alterações que estas audições irão provocar.” E curiosamente, a primeira 

palavra que sai da boca do Presidente é “não”. 

 

Portanto, eu gostaria de deixar este recado, e também acompanhar a nota que foi dada, nós 

gostaríamos que este procedimento fosse alterado, no respeito pelo Estatuto do Direito de 

Oposição. O Presidente do Executivo até poderia, no segundo depois de nos ouvir, colocar o 

documento, mas, às vezes, para nós parecermos que somos, temos que ser, ou temos que parecer 

ser.  

 

E portanto, isto faz parte daquele pacote, Sr. Presidente, era isto que eu, há bocadinho, queria 

dizer quando disse que há um conjunto de questões, que é este ponto, é o respeito pela Oposição 

e pelo nosso estatuto. Pronto, essa era a primeira nota. 

 

Depois, Sr. Presidente, o texto, se fizéssemos uma seleção da palavra mais referida no texto, é 

“continuar”, “continuar”, “continuar”. Aliás, o texto diz que se trata de um Orçamento com a marca 

da continuidade, o que é verdade, mas também com alguma inovação, o que é difícil de verificar. 

Mas, de qualquer forma, é o que é, nós já sabemos qual é o modelo, e já sabemos aquilo que 

vamos ter pela frente. 

 

Não deixa de ser, de qualquer modo, o primeiro documento de um novo mandato, e portanto, o 

documento do primeiro de quatro anos que nós vamos aqui acompanhar. E daí que a questão das 

Grandes Opções do Plano são as questões politicamente mais relevantes, e aquelas que agora 

merecem ser discutidas. Aliás, porque tal como disse um freguês numa intervenção inicial, nós 

estamos no primeiro ano de quatro anos que mobilizarão à volta de 20.000.000€, 25.000.000€ de 

recursos públicos na freguesia. 

 

E tal como agora a intervenção da Mafalda Sim-Sim permite perceber, o caráter genérico e contido 

da formulação destas Grandes Opções do Plano, e por outro lado, a sua transformação 

principalmente numa extensa lista de projetos, de obras e de ação, dificulta, se não mesmo 

inviabiliza, a identificação do que são, de facto, as Grandes Opções do Plano, as grandes opções 

deste Executivo, a sua ambição e o seu projeto de freguesia, para esta Freguesia de Belém. E isto 

é muito claro, e eu convido os que me estão a ouvir a ler as Grandes Opções do Plano, no capítulo 

da cultura, da mobilidade, da higiene urbana, onde, de facto, não se percebe – é como se a 

freguesia ainda não tivesse dado o salto para uma freguesia que vai mobilizar 20.000.000€, ou 

25.000.000€ de recursos públicos, e continuasse a funcionar no modelo de uma freguesia antes 

da reorganização administrativa, que pela míngua dos Orçamentos, obviamente o que valia era 

um molho de projetos. 
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E portanto, o formato das Grandes Opções do Plano, que não são grandes opções, numa extensa 

lista de obras, remete-nos também para a sua futura execução, e para os planos de ação a 

executar pela Junta de Freguesia nos próximos anos, planos de ação esses que confirmarão ou 

infirmarão as grandes opções – que não são grandes opções. 

 

Com este desenho deste texto, tão generalista e tão contido, é difícil não encontrar pontos ou 

elementos que são escritos, dos quais nós não estejamos de acordo, e mesmo alinhados. E isso 

passa-se connosco, com o PCP. O texto que é feito à volta dos espaços verdes, e nomeadamente 

a extensão do Parque Urbano dos Moinhos de Santana, tem o nosso alinhamento e tem a nossa 

concordância; também o texto que é feito relativamente ao reforço do movimento associativo, 

também tem a nossa concordância. Como lá vamos chegar, ou como é que isto vai ser 

implementado – se é que isto vai ser implementado – remete-nos, digamos assim, para as cenas 

dos próximos anos, e é isso que cá estaremos para avaliar. 

 

De qualquer forma, eu queria destacar dois tipos de lacunas, de diferentes naturezas. Convido-

vos a verem o mapa do Plano Plurianual de Investimentos, e ver se percebem qual é o Plano 

Plurianual de Investimentos desta Junta de Freguesia. Não percebem, porque não estão lá os 

investimentos – estão lá títulos de contas da contabilidade da autarquia, mas não estão os 

investimentos. Mais, nem é um Plano Plurianual de Investimentos, porque o Plano só tem 

investimento registado para o primeiro ano. 

 

E portanto, numa matéria que é decisiva para perceber as Grandes Opções do Plano, as grandes 

ambições de desenvolvimento, uma matéria que é decisiva para perceber qual é o projeto para a 

freguesia que este Executivo tem, a informação não permite esta leitura. 

 

E por outro lado também, ainda no que diz respeito à informação, nós voltamos a insistir neste 

ponto: num instrumento desta natureza, era importante que houvesse uma leitura, uma análise e 

uma perspetiva sobre a nova geração do contrato de delegação de competências. O que é que foi 

feito aos 1.100.000€ que foram investidos na freguesia? Como é que isto foi mobilizado, e qual é 

que é a perspetiva deste tipo de intervenções na transformação e na qualificação da freguesia. 

 

E também retomar aqui a falta de informação sobre a implementação do Fundo de Emergência 

Social, pelas razões que eu, há pouco, referi. 

 

Mas, para além destas lacunas, que são de natureza informativa, há, de qualquer forma, duas 

lacunas que eu acho que, do ponto de vista político, são relevantes.  

 

Uma lacuna prende-se com aquilo que o Gonçalo Matos disse inicialmente, tem a ver com a 

democracia local. Este documento não tem uma palavra sobre o modelo de democracia local que 

pretende implementar, qual é o papel e qual é o trabalho que vai fazer com as populações, com 

os vários atores sociais, na educação, na juventude, no movimento associativo, como é que os vai 

mobilizar, como é que os vai ouvir, qual é a mobilização e a participação dos movimentos de 

cidadãos, como é que vai pôr todo este capital e todo este potencial que a freguesia tem ao serviço 
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de um desenvolvimento e da qualificação da freguesia. Não é dito. Qual é o papel, e qual é que é 

a arrumação, ou a utilização deste triângulo de participação fundamental para a resolução dos 

problemas das freguesias, que são os órgãos locais – a Junta de Freguesia e a Assembleia de 

Freguesia – população e administração camarária. Não é dita uma palavra. 

 

Assim como não é dita uma única palavra sobre os trabalhadores. Não há uma única palavra, num 

documento que vale para os próximos quatro anos, referida sobre os trabalhadores. Qual é o seu 

papel na trajetória de desenvolvimento, como é que eles vão ser mobilizados, como é que eles 

vão ser valorizados, qual é que vai ser a utilização dos seus contributos na resolução dos 

problemas, na resolução dos problemas daquela ação de protesto, que foi ali que mobilizou vinte 

trabalhadores, à frente da Junta de Freguesia. Isso não foi dito. E, de facto, é revelador nada ser 

dito sobre esta matéria. 

 

E isto remete-me para o quadro de pessoal. O quadro de pessoal, quando é visto anualmente, não 

tem história para contar. Nós fizemos a análise, digamos assim, da evolução do quadro de pessoal 

nos três últimos anos para os quais tínhamos informação disponível, 2019, 2020 e 2022. E quando 

isto se coloca em filme, aí há informação e há resultados que merecem a pena ser discutidos. 

 

Retirando desta análise os trabalhadores das AEC’s, ou o número de postos de trabalho 

associados às AEC’s, que são aqueles postos de trabalho que destabilizam a análise, e mantendo 

isto no número de trabalhadores sem os trabalhadores afetos às AEC’s – as AEC’s são aquelas 

atividades das escolas, para quem nos está a ouvir – mantendo isto apenas nos trabalhadores 

permanentes do quadro, o que é que esta avaliação do Mapa de Pessoal nos diz? Diz-nos o 

seguinte: que o número de postos de trabalho, de 2019 para 2022, aumentou – aumentou em 

cerca de dezasseis postos de trabalho. E isto reflete o reconhecimento da Junta de Freguesia da 

necessidade de reforçar o quadro de pessoal da Junta de Freguesia. O que é que aconteceu ao 

número de postos de trabalho ocupados da Junta de Freguesia? Diminuiu. O número de postos 

de trabalho no quadro passou de cento e cinquenta e um para cento e sessenta e sete; o número 

de postos de trabalho ocupados passou de cento e dezanove para cento e dezassete. Isto é, aquilo 

que era um défice de trabalhadores, de trinta e dois trabalhadores, passou, em 2022, de acordo 

com o mapa que é proposto, para cinquenta trabalhadores. Não se percebe. 

 

Depois, se verificarmos onde é que estes défices existem, eles existem ao longo deste tempo 

sempre nas mesmas categorias e sempre nos mesmos serviços: nos assistentes operacionais do 

saneamento faltam sete trabalhadores no mapa de 2019, faltam sete trabalhadores no mapa de 

2020, faltam dez trabalhadores no mapa de 2022. Nos assistentes técnicos da piscina, faltam sete 

trabalhadores em 2019, faltam sete trabalhadores em 2020, faltam oito trabalhadores em 2022. E 

também nos assistentes técnicos das CAF’s e das AAAF’s. 

 

Isto é, qual é o planeamento, para que serve este Mapa de Pessoal, que é um instrumento de 

planeamento e de programação – aliás, voltando novamente a citar o próprio documento, 

“organizar passa por avaliar, planear e concretizar”. Sinalizei as categorias onde os défices 

estruturais existem, e numa análise global, o que é que evoluiu no Mapa de Pessoal da Junta de 

Freguesia. 
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No que diz respeito à parte operacional, não há mexidas significativas, os défices mantêm o nível 

de postos ocupados, não há nada. Há uma redução significativa nos assistentes técnicos, e há um 

reforço bastante significativo no quadro de dirigentes, e nomeadamente dos serviços da 

administração. O que quer dizer que este quadro de pessoal não vai dar resposta aos problemas 

que são vistos a olho nu, nomeadamente no saneamento, na limpeza das ruas, na limpeza das 

praças, na limpeza dos jardins, e no tratamento dos espaços públicos e dos espaços verdes. 

 

E portanto, deixava esta nota, e este conjunto de observações, como uma primeira análise deste 

documento, que será um documento importantíssimo, e que nos vai acompanhar. Da nossa parte, 

iremos acompanhar e iremos manter este documento aqui ao nosso lado, ao longo destes quatro 

anos. 

 

--- Fernanda Santos (PS) --- 

Sr. Presidente, vinha solicitar-lhe a atenção para com um dos fregueses que quer pedir a palavra, 

e embora já tivesse passado o seu tempo, e como, na verdade, também estamos um bocadinho 

alongados, mas como o Sr. Presidente tem sido tolerante com o tempo, e dando voz a quem quer 

participar, queria solicitar-lhe que depois pudesse ver esta situação e que eventualmente pudesse 

conceder alguns minutos a este freguês que deseja intervir. 

 

Nesse sentido, eu vou ser também muito breve, para não ocupar muito tempo, até porque já muitas 

questões que nós gostaríamos de levantar também já aqui foram levantadas. E acima de tudo, 

quero fazer um comentário em relação aos documentos que nos foram apresentados, nas 

condições que o meu colega Tiago já aqui referiu. 

 

Efetivamente, este é um Plano de continuidade, não podemos dizer que estamos surpreendidos, 

ao longo destes doze anos e mais outros, e com alguma inovação. Aquilo que nós queríamos 

destacar é que já verificámos efetivamente alguma inovação, em especial na mudança do discurso 

e na vontade de colaboração institucional com o Município. E queria dizer ao Executivo, e em 

especial ao Sr. Presidente, que consideramos que é salutar essa atitude, achamos que, 

efetivamente, as instituições devem colaborar para o bem dos cidadãos. E nesse sentido, esta 

mudança que agora se verifica, para nós, é verdade, é um motivo de felicitação para o Executivo, 

e penso que deve ser assim que se deve trabalhar em democracia, numa verdadeira articulação 

e cooperação institucional. 

 

Já no que diz respeito a outros aspetos de inovação, já são um bocadinho mais vagas, e como 

também já foi referido por outros colegas de Bancada, efetivamente surgem neste Plano algumas 

iniciativas, mas que carecem de explicação. Nós até estávamos a aguardar que houvesse uma 

intervenção inicial por parte do Sr. Presidente da Junta, para fazer uma explicação sobre estas 

grandes opções, mas pronto, passámos logo aqui para a nossa intervenção, e talvez o Sr. 

Presidente até tivesse a intenção de o fazer aqui. Mas, no documento não se encontra muita 

informação sobre a Via Verde Social, a Casa Comum, sobre a criação do setor de comércio – e 

não me vou alongar. Mas, efetivamente, o documento carece muito desta informação. 

 



4ª Sessão Ordinária de 2021 da Assembleia de Freguesia de Belém 
 
 

 
31/45 

 

Particularmente, carece-me de informação sobre o projeto “Alegria de Viver by Manuel Queiroz 

Pereira”, que o Sr. Presidente bem se recordará que numa das últimas sessões, antes das 

eleições, referiu que seriam milhões, caso fosse eleito. E portanto, nós estamos muito expectantes 

para encontrar esta verba, a juntar aos 20.000.000€ que já tem para estes quatro anos, como aqui 

já foi referido, e onde é que estão estes milhões do Sr. Manuel Queiroz Pereira, como foi prometido 

no final da última Assembleia – de junho, se não estou em erro – porque não os encontrei, para 

já, neste Orçamento. 

 

A minha nota final seria, então, para o Orçamento, porque se verifica que há – já agora, também 

para aproveitar – um crescimento da receita para 2022 – também há um crescimento da despesa, 

é certo, mas o crescimento da receita é superior à despesa. Portanto, como temos vindo a verificar 

ao longo destes últimos doze anos que o Sr. Presidente refere, há saúde financeira na nossa Junta 

de Freguesia, e isso é um fator positivo.  

 

No entanto, Sr. Presidente, não conseguimos compreender, então, as dificuldades que 

permanecem nestes últimos dois anos – e que, ao que parece, podem continuar – relativamente 

à questão da limpeza, que tem sido sempre aqui referida por todos os fregueses, por todas as 

Bancadas, como um dos grandes problemas da nossa freguesia, e que o senhor, efetivamente, 

tem sempre insistido em transferir para a responsabilidade da autarquia, ou por competências, ou 

por falta da transferência de verbas. Mas, efetivamente, a saúde financeira que a Junta de 

Freguesia tem permite certamente resolver este problema. E se doze anos não chegaram, Sr. 

Presidente, eu espero que seja este ano que esta situação se possa alterar, uma vez que agora 

até no relacionamento institucional com a autarquia, com a Câmara Municipal, as coisas vão 

mudar substancialmente. 

 

Portanto, eu quero deixar aqui algum alento aos fregueses, que certamente vai mudar esta 

situação, acrescentando também a questão da manutenção dos ???. 

 

Não me alongava mais, vindo a reforçar o pedido ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia para 

depois poder dispensar alguns minutos ao nosso freguês Nuno Ferreira (se não estou em erro). 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Bom, em relação a essa questão, só chamar-lhe à atenção do seguinte: o Regimento prevê a 

possibilidade de repartir o período de intervenção do público na fase inicial e na fase final da 

reunião. Não foi o que nós fizemos, nós fizemos um período de tempo, superior até ao tempo 

global, na fase inicial da reunião. E portanto, nesta reunião, nós não escolhemos repartir o tempo 

das intervenções do público. 

 

Por outro lado, chamo à atenção também do seguinte: nós temos um período de fecho, que é 

regimental, da reunião, tão regimental como o tal artigo que admitiria repartir o tempo de 

intervenção do público, que nos diz que a reunião deve terminar às vinte e quatro horas. Neste 

momento, já passa das onze e meia, e ainda temos vários pontos da ordem de trabalhos. E neste 

momento, não é possível intervir, como é evidente; só seria possível depois de esgotada toda a 

ordem de trabalhos. 
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Portanto, parece-me bastante difícil que isso seja possível, mas, enfim, se nós terminarmos a 

reunião antes das vinte e quatro horas, sim; de outra forma, parece-me que não fará muito sentido, 

porque o tempo que poderia ter sido repartido em dois períodos de quinze minutos, não foi, foi um 

período inteiro, e o período de antes da ordem do dia, que também deveria ser de trinta minutos, 

superou em muito uma hora. 

 

É a minha leitura, mas, enfim, como diz, e bem, eu tenho procurado ter uma posição tolerante 

nesta matéria. Mas, uma coisa é termos uma posição tolerante, outra coisa é abrirmos tempos 

excecionais, para além daquilo que o próprio Regimento prevê. 

 

--- Samuel Serrano (PSD) --- 

Durante estas últimas semanas tenho andado na rua, a falar com os cidadãos e com os fregueses, 

e muitos deles congratulam e dizem bem das nossas medidas e do que andamos a fazer na 

freguesia. E muitos também dizem que os grandes problemas que veem na freguesia são a 

iluminação, o comércio à noite – ou seja, que a freguesia é um bocado parada, tem poucos sítios 

para se poder ir beber um café, ir jantar, ou seja, não tem assim muita atividade em termos de 

comércio – que a iluminação, em termos de via pública, não é a melhor, desde a iluminação aos 

sítios onde as pessoas passeiam os cães – que durante a noite é o mais comum, vemos na nossa 

freguesia pessoas a passearem os cães, e que deveria ser reforçada.  

 

Temos também pessoas que falam sobre a limpeza das ruas, dizem que em algumas zonas é 

muito bem feita, e noutras não tão bem.  

 

Temos pessoas que participam ativamente nos programas da Junta de Freguesia, que realmente 

se empenham nas atividades desportivas, que gostam do papel que a freguesia desempenha a 

esse nível. Temos pessoas que têm os seus filhos nas escolas, e que saúdam o trabalho da 

freguesia na ocupação dos tempos livres, com as CAF’s e com as AAAF’s, e com as AEC’s da 

Paula Vicente. Temos pessoas que dizem que também falta assim algo mais para os jovens, a 

partir dos dezasseis ou dezassete anos, que os jovens não têm assim um grande sítio para 

poderem conviver, para poderem estar uns com os outros, e que acham que é necessário esse 

sítio, esse espaço para os jovens poderem debater assuntos, poderem estar uns com os outros.  

 

Temos pessoas que falam também dos poucos sítios que existem na freguesia para se poder 

passear os cães, e onde eles possam fazer os dejetos – lá está, isso depois também faz parte do 

civismo, reparam que há pessoas que não apanham os dejetos dos animais, mas que deve ser 

reforçada, da nossa parte, a implementação de sacos pela freguesia, para que as pessoas não 

tenham simplesmente de levar o saco de casa, e que consigam sempre apanhar os dejetos dos 

animais na rua.  

 

Temos pessoas que falam sobre os animais de rua, que são abandonados, e que gostariam de 

ver um sítio, um abrigo onde esses animais pudessem estar, e onde esses animais pudessem ser 

tratados, e tivessem um carinho especial com esses animais, que muitas vezes o que acontece é 
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cães e gatos que são abandonados nas ruas, e depois temos vizinhos e moradores que ficam a 

tratar deles, e que lhes dão comida.  

 

Temos pessoas que nos agradecem o facto de podermos promover atividades, como a Piscina 

Municipal, que têm lá a família toda a fazer hidroginástica ou natação, e parecendo que não, dá 

imenso jeito, faz imensa falta à freguesia.  

 

Temos pessoas com algumas dificuldades, que são acompanhadas pelos programas de ação 

social da freguesia, e que nos congratulam e nos apoiam por os ajudarmos, com as campanhas 

que se fazem na freguesia, desde os Cabazes Solidários às intervenções que a freguesia também 

faz na casa dessas pessoas. 

 

E por fim, temos pessoas que realmente gostam mesmo do sítio onde vivem, que querem fazer 

algo pela freguesia, e não sabem bem o sítio, ou a quem é que se devem dirigir para essas coisas 

andarem para a frente. Eu digo às pessoas para as pessoas virem aqui, às Assembleias de 

Freguesia, para irem às reuniões do Executivo, que são esses sítios que fazem a diferença. São 

esses os sítios onde as pessoas devem falar, são esses os sítios onde as pessoas devem ser 

ouvidas, e é nesses momentos que as pessoas devem exprimir a sua voz, para juntos podermos 

realizar um bom trabalho, e juntos conseguirmos servir as pessoas e os cidadãos a quem 

representamos. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Vou tentar ser o mais rápido possível, mas, de facto, entristece-me ver aqui tanto desconhecimento 

da parte dos principais opositores. Eu gostaria que fosse uma Oposição forte para nos ajudar na 

nossa missão, mas demonstram, realmente, um desconhecimento total da freguesia. Uns, 

realmente, estão a começar agora, nem moram aqui na freguesia, eu percebo isso. 

 

Vamos começar aqui pelo Tiago Veloso, do PS, que falou mais uma vez do Direito de Oposição. 

Isso só me faz lembrar do dia, quando recebi cá, e ouvi ao abrigo do Direito de Oposição o Partido 

Socialista – uma coisa que nunca me aconteceu quando eu estive na Oposição aqui, nunca fui 

convocado para uma reunião ao abrigo do Direito de Oposição com o Partido Socialista, quando 

estava na mesma situação, mas pronto – e achei piada, porque só me vieram tentar dizer que isto 

não estava bem, conforme a Lei, que estávamos a convocá-los fora do período, o que é falso. A 

reunião era no dia 17, e nós estivemos a ouvi-los no dia 9.  

 

Portanto, se houvesse propostas de qualidade, que nós achássemos que era para metermos no 

programa, nós tínhamos tempo, até três dias antes desta reunião de hoje. Portanto, não temos 

culpa que, realmente, grande parte das propostas estavam mal produzidas, outras já as tínhamos 

no programa, eram um déjà vu, outra já não seria para este mandato, seria para o próximo – não 

sei qual foi o Partido que propôs, que era a tal Loja do Cidadão, que nós achamos boa ideia, e já 

tínhamos proposto isso, mas como o Presidente da Câmara nos puniu e nos tirou a hipótese de 

ficarmos com as instalações que, felizmente, agora vamos ter, lá em cima, ao pé da Igreja da 

Memória, para reforçar a nossa sede, nós não tínhamos instalações para ter a Loja do Cidadão. E 

por isso mesmo, tem que ficar adiado para o próximo exercício, não para este. 
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O que eu quero dizer é que as pessoas podem pensar que fui um malandro, que fui convocá-los 

fora do prazo. É falso, é mentira, não é isso que diz a Lei, estava perfeitamente dentro do prazo, 

foi no dia 9, e no dia 17 era a reunião, e se houvesse propostas de jeito, nós tínhamo-las incluído 

ainda a tempo no nosso programa. E estivemos a ouvir a Oposição toda, como a Lei manda, e 

que nós gostamos de cumprir. 

 

Mafalda Sim-Sim, da IL, meu Deus, organização e mudança de instalações: sim, estamos a tentar 

mudar as instalações. Felizmente, agora temos uma Câmara que pelo menos não é nossa inimiga, 

nossa adversária, como tem sido até agora – e posso contar-vos um rol, que não vou agora aqui 

enumerar, de chantagem política do mais grave, e que eu posso provar, que foi feita pela anterior 

Câmara Municipal de Lisboa, presidida pelo Dr. Medina, coisas gravíssimas, a fazer chantagem, 

do pior que há.  

 

De facto, falam aqui numa série de situações, que não percebi bem. Percebi que não percebe 

como é que isto funciona. Por exemplo, não sabe o que é o PsicoBelém. Isto, realmente, é não 

perceber nada do que se passa aqui, mas agora eu percebo. Foi-me comentado isso, aliás, por 

populares, quando falaram da campanha eleitoral que andava aí na rua, depois perceberam: “Era 

uma senhora que nem era daqui, era de Oeiras, e que estava aqui a fazer campanha”, que até 

mora em Miraflores, nem é de Belém, não conhece Belém, vem cá, se calhar, para comer um 

croissant ou beber um café, de vez em quando. De facto, é triste, porque depois parece que nos 

estão aqui a dar lições, parece que nascemos todos hoje.  

 

O PsicoBelém existe há muito tempo, é aberto a toda a população, é um projeto que nós temos, 

em que basta nos fazer uma pergunta, ou basta ver nos nossos meios – internet, ou no Facebook 

– temos lá tudo o que necessitar, do PsicoBelém. 

 

O Cartão Solidário, descontos diretos? O Cartão Solidário é aquele cartão que nós temos que 

substituiu as luzes de natal, que dá de comer a cerca de duzentas e tal famílias, com um cartão, 

durante todo o ano, e que é um grande projeto, emblemático, fomos os primeiros em Portugal – 

ou pelo menos em Lisboa – a ter este modus faciendi, que é realmente uma marca da Junta de 

Freguesia, uma Belém Solidária, talvez das mais solidárias – para além da Loja Solidária, da 

engomadoria, e por aí fora. 

 

Mas, no outro dia, eu expliquei-lhe como é que isto funcionava, com o GIP – Gabinete de Inserção 

Profissional, juntamente com o Instituto de Emprego, funciona todos os dias na parte da ação 

social.  

 

O Dia do Vizinho, fomos nós que começámos. Olhe, a Junta de Freguesia, só não fomos os 

primeiros porque foi ao mesmo tempo, na altura, que uma empresa, que era a GEBALIS, que 

também fez no mesmo ano em que nós começámos. Agora, em Juntas de Freguesia, fomos nós 

a primeira, e mais uma outra, que não me lembro qual é que foi, que começámos a fazer isto em 

Lisboa. E o Dia do Vizinho é para as pessoas, não é bem para o comércio local. E na altura até 

ajudámos, porque nós comprávamos os alimentos, quando as pessoas se organizavam, e 
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cedíamos, para a situação pegar. Depois pegou, e depois deixámos de dar a alimentação, para 

as pessoas começarem também a fazerem um pequeno esforço, e cada uma levava qualquer 

coisa. E isto pegou, o Dia do Vizinho, em vários sítios – eram sete sítios ao mesmo tempo, que 

fazem confraternizações para as pessoas se conhecerem. 

 

Agora, fala-me aqui de uma coisa um bocado esquisita, higiene urbana, sensibilizar os habitantes, 

diz que é ridículo sensibilizar os habitantes. Presumo que é para porem os contentores dentro de 

casa, é, porque o problema dos resíduos sólidos urbanos obriga – repito, obriga – a recolher o 

caixote até as dez da manhã, senão há coimas. Portanto, não é ridículo. Está bem, posso não 

fazer isso, e digo à Polícia Municipal: “Avance imediatamente e autue aqueles senhores”, e tal, e 

depois eles fazem um auto de contraordenação, e eu depois decido aqui, e pronto, e as pessoas 

são autuadas. Mas, isto não é nada ridículo, nós preferimos sensibilizar as pessoas. Há outras 

maneiras, mas nós tentamos ir pela sensibilização, não acho que seja ridículo. 

 

Quanto à arborização, isso é competência da Câmara, a arborização. Nós não temos competência 

nessa matéria. Nessas questões já muito técnicas, qual é o tipo de árvore, se é aquela, A, B ou C, 

ou aquela qualidade, não temos técnicos para isso, nem temos que ter; são os técnicos da 

Câmara, nesta interação entre a Câmara e a Junta, independentemente de ser um jardim que 

esteja sob a nossa manutenção, mas a manutenção é uma coisa, o que está lá, vamos mantendo; 

se é para substituir, serão os técnicos da Câmara que terão essa competência. 

 

Qual a política do IL para as taxas das esplanadas? Quer dizer, vamos ver se nos entendemos: 

até agora, estamos há dois anos sem ganhar quaisquer taxas neste campo, para ajudar os 

empresários. É um grande apoio que temos vindo a fazer, e não sei se não vai ser agora também, 

neste próximo ano. Quer dizer, não se fazem omeletes sem ovos. Nós, como é evidente, para 

desenvolvermos a nossa vasta obra social – somos, aliás, uma das Juntas que mais receitas 

próprias tem, porque fazemos um esforço, não andamos só ali “à maminha” do Orçamento do 

Estado, tentamos esforçar-nos para também criarmos receitas próprias, como é evidente. Mesmo 

assim, agora que não pagavam, estamos a aprovar imensas esplanadas, em todos os sítios, nos 

parques de estacionamento, e por aí fora, imaginem se agora, no futuro, isto não se pagar. Então, 

eu vou fazer aqui uma esplanada, e faço um jardim à frente de minha casa, na rua, e uma 

esplanada, meto lá umas cadeiras e é uma esplanada, e não pago. Quer dizer, vamos lá ver se 

nos entendemos, estamos numa cidade. Qual é a cidade em que as taxas das esplanadas não se 

pagam? Estou a falar numa cidade da Europa. 

 

Taxas dos canídeos e gatídeos, Sra. Membro da Assembleia de Freguesia, esta foi uma Lei da 

República, nós temos que cumprir leis. Eu sei que não é jurista, mas não é preciso ser jurista para 

se saber, como cidadãos, e ainda por cima membros eleitos autárquicos, que servimos a coisa 

pública, as leis, quer concordemos, ou não – a não ser que sejam leis que são mesmo ilegais – 

são para cumprir. As taxas dos canídeos e dos gatídeos são Leis da República que nós aplicamos. 

Sempre houve, há dezenas de anos, sempre houve, desde que eu sou Presidente de Junta, e já 

sou há muitos anos – mais do que vocês gostariam, mas pronto, paciência, é a vida, a população 

assim não entendeu. 
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É um desconhecimento total do que se passa em Belém. Pronto, é de Miraflores, e agora está 

aqui. Mas, eu estou disponível para ir ter consigo e mostrar-lhe, sinceramente, como é que isto 

funciona, quer cá dentro, quer ver o espaço público e conhecer a freguesia, que é uma coisa que 

não conhece. Isto é um erro total. Acho que as pessoas, quando concorrem a estes lugares, 

deviam conhecer, no mínimo, o terreno, para não fazer depois figuras, em que parece que nós é 

que somos uns “totós” que andamos aqui. 

 

Estatuto do Direito de Oposição, é a mesma coisa que já disse há bocado, digo ao Sr. Josué 

Caldeira. É falso que tenha sido fora do tempo; foi dentro do tempo que nós vos recebemos. Está 

completamente desatualizado, é pena ver o estado em que esta Oposição caiu, de facto, não têm 

mais nada, são só coisas de prazos, mas em coisas de substância, não se ouve nada, como se 

viu no outro dia, não tinham grandes projetos que nós pudéssemos ver que são mesmo bons para 

encaixarmos no nosso programa, a não ser algumas coisas que já tínhamos previsto. 

 

O projeto principal desta freguesia são as pessoas, Sr. Membro da Assembleia, Josué Caldeira. 

Sim, o nosso projeto principal são as pessoas, e isso ??? invisível. É um pouco como aquele 

Cartão Solidário, com o qual apoiamos as pessoas de uma forma completamente invisível e 

discreta, vão ao supermercado comprar bens para comer, para tirarem a fome, sem ninguém 

saber. Mas, pronto, os olhos estão brilhantes, para substituir as luzes de natal. 

 

Diz que há duas lacunas. Sr. Membro da Assembleia, Josué Caldeira, se não houvesse lacunas, 

no vosso entendimento, estávamos muito mal. Felizmente, somos muito diferentes, a nossa 

democracia é um conceito diferente do seu, é uma democracia ocidental pluralista, a minha 

democracia. 

 

A democracia local, qual o modelo, pergunta o senhor; é a democracia ocidental, participativa, 

pluralista, em que as pessoas podem falar à vontade e participar, sem serem presas. 

 

Não há uma palavra sobre os trabalhadores? Nós somos sociais democratas, e democratas 

cristãos também, e portanto, para nós, as pessoas são fundamentais. Os trabalhadores somos 

nós todos. Os trabalhadores não são só os da higiene urbana; é toda a gente, somos 

interclassistas. Portanto, não vamos nessas situações, que hoje em dia já não pegam. Já foi o 25 

de novembro, ??? 25 de abril. 

 

Fernanda Santos, mudança de discurso com a Câmara? Pudera, claro que há uma mudança de 

discurso com a Câmara. Até agora, temos tido uma Câmara adversa, que nos tem feito a vida o 

mais difícil possível, e agora, finalmente, pelo menos temos uma Câmara que não nos discrimina, 

e que não nos chantageia como a anterior Câmara nos fez, de uma forma completamente 

indecente, e que eu provo.  

 

Não é um regulamento, mas sim um Orçamento, este nosso documento. Há bocado estava a falar 

de algumas situações, com certeza – por exemplo, falou da Via Verde Social, da ação social. Com 

certeza, isto são as linhas gerais, é um Plano de Atividades, e depois tem um Orçamento para 
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ajudar a executar esse Plano de Atividades. Mas, isto não é um regulamento; isso, depois, há de 

ter essa informação mais pormenorizada. 

 

Saúde financeira? Sra. Membro da Assembleia, Fernanda Serrano, saúde financeira, tínhamos e 

temos, e graças a isso ainda vamos conseguir salvar 500.000€, depois dos percalços que houve. 

Mas, olhe, se não tivéssemos sido cautelosos, estávamos aflitos. Sabe por quê? Até agora, a 

Câmara deu-nos um calote de quase 700.000€ - 356.000€ da higiene urbana, mais 250.000€ da 

educação, até agora, fora muitas coisas mais pequeninas. Saúde financeira, se nós não 

tivéssemos sido formiguinhas, estávamos agora aflitos, com dívidas da Câmara em grande.  

 

E andaram a enganar-nos a todos. Dou-lhe o exemplo da higiene urbana: andámos a investir em 

homens, em material – e vê-se, está aí agora a ser utilizado, ainda no outro dia pusemos nos 

quadros mais sete pessoas – e a Câmara enganou-nos, a outra Câmara. Nós mandámos os 

relatórios de execução todos os trimestres, e não nos mandaram um euro, um cêntimo, até agora. 

Disseram que como não havia turismo, não nos pagaram nada. E fomos nós a pagar tudo, ao 

contrário do que estava garantido no CDC – e isto agora não foi só connosco, foi com todas as 

Juntas de Freguesia, fomos enganados pela Câmara Municipal de Lisboa, do Dr. Medina, e agora 

estão estes desgraçados, coitados, da nova Câmara, a tentar ver como é que vão fazer isto, 

porque os outros, que diziam que tinham uma situação financeira fantástica, mentiram, e já se está 

a ver. Não nos deram porque não tinham taxa turística, e como não ganharam a taxa turística, não 

nos podiam pagar isto. Não havia turistas? E quem é que vai depois lavar aqui a freguesia, por 

causa da pandemia? Não tem que ser limpa? Como é que é? Então, até devia ser bonito, então é 

que a doença se propagava mais rapidamente. 

 

Portanto, neste momento, só na higiene urbana, nesse projeto, são 356.000€ até ao final do ano 

que nos estão a dever. Como é que nós íamos conseguir sobreviver, se não tivéssemos sido 

cautelosos? Esperamos que esta Câmara vá cumprir aquilo que os outros não cumpriram, e estão 

a fazer esse trabalho. Eu tenho confiança nesta Câmara. Se fossem os outros, se calhar ficávamos 

todos a chuchar no dedo. 

 

Quanto ao Samuel Serrano, felicito-o pela primeira intervenção que teve aqui na Assembleia de 

Freguesia agora, mas também tenho que o dizer, que não estou nada de acordo com aquela 

questão de pôr sacos para os dejetos dos cães. Acho que quem tem cão – eu tenho cão, e não 

me passa pela cabeça sair de minha casa sem dois sacos de plástico no bolso, para ir passear o 

meu cão. Por que é que tem que ser o erário público a pagar o saquinho de plástico? Essa aí, não 

estou a perceber. 

 

Agora, tudo o resto, é positivo. A iluminação é deficiente, aqui em Belém não temos tido iluminação 

deficiente, estamos a trabalhar muito bem. Digam-me candeeiros deficientes, e nós, em dois dias, 

conseguimos pô-los com luz – e não somos nós diretamente, mas ??? muito adequado, que em 

dois dias pomos luz onde ela faltar, é só nos comunicarem por escrito. 
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E os campos de férias, realmente, são uma realidade e um exemplo para qualquer Junta de 

Freguesia, os nossos campos de férias – quer de férias no verão, quer de férias no natal, temos 

os dois. 

 

Estou disponível para, com os membros da Assembleia de Freguesia, participarem mais nas 

nossas atividades. Nós bem convidamos para as nossas atividades, praticamente nunca 

aparecem. E assim, iam conhecer um bocadinho melhor o território, e isso ajudava-os, para ainda 

sermos melhores, porque tínhamos uma Oposição que estava mais dentro dos assuntos, e que 

nos ajudava a sermos mais eficazes. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Em relação à condução dos trabalhos, esclarecer o seguinte: obviamente, eu cortei a palavra à 

Vogal Mafalda Sim-Sim, porque não posso permitir intervenções no meio de uma intervenção, 

ainda por cima online, sob pena de a sessão se tornar absolutamente caótica. Os Grupos Políticos 

falaram, o Presidente fez a sua intervenção, que seria uma intervenção de encerramento, mas, 

obviamente, eu não cortarei a palavra.  

 

O que eu sugeria era que, nesta circunstância, a haver mais alguma intervenção, ela fosse feita 

numa de três formas possíveis – eu não percebi exatamente qual era a intenção, ou melhor, 

percebi qual era a intenção, mas não conheço exatamente o conteúdo, mas que ele pudesse ser 

feito, ou através de um protesto, ou através de uma defesa da honra, ou através de um pedido de 

esclarecimento ao Presidente na intervenção. Qualquer uma destas formas de intervenção está 

limitada a três minutos, no máximo, e o Presidente disporá de um tempo de três minutos para 

responder, se assim entender.  

 

Eu penso que seria a melhor forma, para não voltarmos a segundas, e terceiras, e quartas 

intervenções, quando supostamente a nossa reunião teria que terminar daqui a cinco minutos. Eu 

vou, com o consentimento da Assembleia, prolongá-la mais meia hora, que é o que diz o 

Regimento, para tentarmos concluir a nossa ordem de trabalhos, mas não mais do que isso. E 

portanto, iremos, no limite, até à meia noite e meia, mas não mais do que isso. 

 

E portanto, sugeria agora que quem queira, ou colocar um esclarecimento adicional, ou de alguma 

forma protestar algo que terá sido dito – pareceu-me, pela intenção de há pouco – que o fizesse 

em três minutos, e o Sr. Presidente teria o mesmo tempo, individualmente ou em conjunto, como 

o Sr. Presidente quiser, para responder a essas mesmas questões. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

O Sr. Presidente não respondeu a nenhuma das questões que nomeadamente eu referi, 

relativamente ao Mapa de Pessoal. E eu acho que, dada a importância da matéria, da nossa parte 

seria muito útil ouvir uma reação e explicação deste Mapa de Pessoal, e quais são os objetivos 

que pretendem atingir, e as lacunas do quadro de pessoal que pretendem resolver. 

 

--- Tiago Veloso (PS) --- 
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Eu só queria lamentar o estilo – ao longo destes anos é a primeira sessão em que eu estou 

enquanto eleito, e ao longo destes anos eu tenho ouvido falar, um pouco por toda a cidade, do 

estilo do Presidente, e sempre de forma negativa, infelizmente.  

 

Queria só lamentar, porque toda a Oposição é mentirosa, ou é incompetente, ou não conhece a 

freguesia, mas o que é certo é que não foi apresentado aqui um plano que seja competente e de 

quem conhece a freguesia, porque não diz nada. Este plano podia ser apresentado em qualquer 

outro ano, e na verdade, em quase qualquer outra freguesia. Eu queria lamentar isto, porque nem 

foi apresentado o Plano, porque os fregueses não o têm – nós temos, mas os fregueses não o têm 

– e o que o Presidente falou foi que os eleitos só são mentirosos, estão a faltar à verdade, ou não 

conhecem a freguesia, e é tudo maravilhoso. Realmente, no plano, é tudo maravilhoso, a palavra 

que mais se repete lá é “continuidade”, e a outra é “diversas”, quando não se quer especificar. 

Quem conhece o território, especifica, porque conhece casos concretos, não diz “diversas”, 

“gerais”, e coisas do género. 

 

Por isso, eu queria só lamentar o estilo, e dar nota, porque acho que é importante dar nota, porque 

se não damos nota, nós não estamos a respeitar aqui, estamos a compactuar com o estilo, e 

estamos a não respeitar os fregueses e o órgão onde estamos agora, neste momento, e para o 

qual fomos eleitos. Eu não compactuo com este estilo. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

Eu queria só lamentar também a forma como o Sr. Presidente falou e se dirigiu à Oposição.  

 

E queria aqui fazer uma defesa da honra, neste caso à minha pessoa, que tentou desqualificar-

me, como mentirosa, recorreu ao insulto, procurando dizer que morava fora, em Miraflores, que 

simplesmente não justifica nada, não saber nada da freguesia, não entendo. Peço desculpa, 

lamento.  

 

Um documento que não especifica o que é que pretende fazer durante o ano de 2022, lamento, 

mas não é por morar em Miraflores e por não ter passado a minha vida toda em Belém que não 

conheço a freguesia.  

 

E mais uma vez, eu volto a convidar toda a gente, incluindo o Sr. Presidente, que me convidou, 

desde o início desta Assembleia, a darmos todos uma volta pela Junta de Freguesia, conhecer a 

freguesia – que efetivamente me tinha dito que eu não conhecia, e tendo em conta que eu vivo 

em Miraflores, e é verdade, vejo Belém da minha janela, não estou assim tão longe, e estudei em 

Belém, já agora – e vamos todos dar uma volta. 

 

E já agora, vou aqui comentar, fiquei até hoje à espera do seu convite para conhecer a Junta de 

Freguesia de Belém, que me convidou no dia de tomada de posse, e até hoje fiquei à espera. 

 

E era isto, suscitar a defesa da honra, porque acho que não é assim que se fala com qualquer 

pessoa. 

 



4ª Sessão Ordinária de 2021 da Assembleia de Freguesia de Belém 
 
 

 
40/45 

 

--- Fernando Magarreiro (PSD) --- 

O Sr. Presidente da Junta não precisa que eu lhe defenda a honra, porque ele, logicamente, 

também se sabe defender. Mas, enfim, o Sr. Presidente, sendo eleito pela Coligação “Novos 

Tempos”, sendo do PSD, do que eu ouvi, e enquanto membro do PSD, é lógico que não posso 

aceitar o que foi comentado e foi dito relativamente ao Presidente da Junta de Freguesia, 

mormente quanto ao estilo adotado. O estilo do Sr. Presidente da Junta de Freguesia é um estilo 

prático, sempre o foi, e é por causa desse estilo prático e objetivo que ele conseguiu atingir os 

resultados que sempre atingiu nesta Junta de Freguesia. É o sucesso do seu estilo que potencia 

os resultados. Esta Junta de Freguesia é para os fregueses, é para os moradores de Belém, e são 

esses moradores que estão habituados a seguir e a entender o que é o nosso Presidente de Junta. 

 

Portanto, o PSD não aceita este tipo de argumentação e de indiretas dadas ao Sr. Presidente da 

Junta quanto ao estilo. O estilo é prático, objetivo, e foi esse estilo que foi sufragado com maioria 

por parte dos fregueses em Belém. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Tentando ir ao cerne da questão, Tiago Veloso, disse aqui que lamenta o estilo – aliás, foi a única 

questão que disse. Pronto, cada qual tem a sua maneira de ser, e até quando somos picados ou 

não somos picados – já no outro dia o líder do meu Partido também dizia que quando o picam, ele 

fica melhor. Não é o caso, porque eu não gosto de ir a reboque dos outros. Quando vou a conduzir 

um carro, não posso estar a conduzir tendo em atenção os outros, tenho que tomar atenção ao 

rumo que quero dar. E aqui, também na Junta de Freguesia, juntamente com os parceiros da 

coligação, do meu Partido e do CDS, o rumo está definido entre nós, já há muito tempo, já sabemos 

que isto tem que acontecer, inevitavelmente, a Oposição tentar às vezes inventar coisas – não 

estou a dizer que não possa haver um caso ou outro em que tenham razão, não temos sempre 

razão em tudo, como é lógico, isso é demagogia.  

 

Por isso é que eu dizia que gostava de ter uma Oposição com um melhor conhecimento da matéria, 

que, de facto, nos ajudasse a melhor governar. Mas, é preciso estarem de uma forma mais sadia, 

verídica e eficaz em cima de nós, para que nós fossemos mais cautelosos na nossa governação. 

Mas, não é isso que acontece. Infelizmente, eu ouço falar em situações completamente fora da 

situação.  

 

E sobre essa matéria, Tiago Veloso – que eu não o conheço, mas vamos começar a conhecer-

nos – a minha maneira de falar, se calhar é esta. Às vezes as pessoas, quando estão a falar 

através do telefone, é diferente quando estão a falar frente a frente. Mas, é evidente que uma 

pessoa fica ofendida, eu também fiquei ofendido quando o IL me tentou – repare, não o fez, não 

insultou, mas tentou – tentou insultar, dizendo que eram dezanove anos – e nem era dezanove, 

eram vinte anos – de abusos, quando foi a campanha eleitoral. Isto não vale tudo, há a dignidade 

das pessoas, de pessoas que estão a dar aqui o máximo. Quer dizer, vamos lá ver se nos 

entendemos, já tenho sessenta e cinco anos, basta. Vão lá insultar quem quiserem, os primos, as 

primas, quem quiserem. Agora, a mim não me insultam, há linhas vermelhas.  
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E por isso mesmo, o estilo é este. Quem gosta, gosta; quem não gosta, paciência. Também não 

estou a falar da maneira de ser das pessoas, só falei num completo desconhecimento. 

 

Mais uma coisa, Mafalda Sim-Sim, eu ainda não cheguei a perceber se quer que eu a traga a 

conhecer a Junta de Freguesia ou a freguesia. É que fiquei sem saber, porque a Junta de 

Freguesia é o órgão, as instalações; se é a freguesia, vamos à freguesia. 

 

Quanto à questão do Mapa de Pessoal, nós fizemos uma nota explicativa, se quiser eu digo-lhe 

os nomes das pessoas. Na nota explicativa que nós pusemos, tinha os lugares ocupados, tinha 

as entradas e saídas, ??? administração geral estão mais dois técnicos superiores. Quer que eu 

diga os nomes deles? Não vou dizer aqui. Depois, um assistente operacional, não pus o nome, já 

saiu ??? para a Câmara. ??? um assistente operacional, com outro nome, chama-se Gonçalo, do 

espaço público. Isso são situações que nós temos aqui, do quadro de pessoal.  

 

Agora, é evidente que qualquer Junta de Freguesia, seja do PS, do PSD, do CDS ou do PCP, tem 

gente das AEC’s, e das CAF’s – só não tem dos clubes, porque os clubes são um projeto só nosso, 

mais ninguém tem, o que é fantástico, é um projeto único, em que as pessoas pagam até 10€ por 

mês – quatro, seis, oito ou dez euros, se forem famílias com mais posses – para terem os seus 

filhos quatro horas connosco, em projetos de inovação, cultura e desporto. Mas, os outros todos, 

as Juntas de Freguesia têm esse tipo de situações, e têm a sua estabilidade enquanto existem 

esses projetos. Quando deixarem de existir esses projetos, têm que sair. É isso, mais nada. 

 

Quanto ao resto, se quer que lhe diga, este número de pessoas que nós temos, nós temos quase 

duzentas pessoas, fora o outsourcing – porque depois há a questão, por exemplo, de alguns… 

nós conseguimos pôr quase toda a gente com estabilidade, quando foi aquela situação especial. 

Realmente, na higiene urbana, houve dois que não conseguiram, porque não tinham meios. E qual 

era a alternativa? Era pô-los na rua. Pô-los na rua, iam voltar a arrumar carros e a andar noutras 

situações menos próprias, se calhar, aí na rua. Nós, numa simbiose entre a parte da higiene 

urbana e a parte da ação social, conseguimos metê-los, então, na ação social, como prestadores 

de serviços, porque não podiam entrar de outra forma. E é por isso que não estão no quadro. Já 

não sei o que é que hei de dizer mais. Eu digo isto a eles, um percebe, outro não percebe, e 

andamos nisto. Qualquer dia, se calhar é melhor dizer que não é possível, pronto, saem porque 

os sindicatos não querem aqui prestadores de serviços, e assim têm que sair, e vão para a rua 

outra vez. 

 

Uma das coisas, por exemplo, que nós vamos tentar fazer é um regulamento para tentar disciplinar 

os arrumadores de carros. E isso é uma das coisas que quero fazer neste mandato, tentarmos 

disciplinar essa situação. 

 

O que eu vos quero aqui dizer é que temos um quadro mais ou menos equilibrado, mas agora, 

neste mandato, quero resolver esta questão de um quadro de pessoal com uma orgânica mais 

profissional e definitiva. Mas, para isso, tenho que ter instalações. Como não tenho instalações, 

estão todos encafuados uns em cima dos outros, e fomos vítimas desta chantagem política 

inadmissível da parte da anterior Câmara, exatamente, de que nos conseguimos safar agora, que 
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já nem sei o que é trabalhar com uma Câmara que pelo menos não é nossa adversária, penso 

que isto vai melhorar, e que neste mandato vamos conseguir disciplinar isso. Penso que, em breve, 

iremos ter já as novas instalações, temos que fazer umas pequenas obras.  

 

E também espero que a Câmara nos consiga agora – que não tem nenhuma culpa, foram os 

anteriores que não cumpriram, e que deixaram a Câmara em maus lençóis financeiros, muito mal 

financeiramente, ao contrário do que se dizia. Obviamente, temos de ser honestos, também em 

grande parte por causa da pandemia, também é um facto, mas ao menos que fossem verdadeiros, 

e que fossem verdadeiros para os seus parceiros naturais, que são as Juntas de Freguesia, que 

andámos a ajudá-los nos processos de vacinação, e ninguém nos pagou para isso. Pelo menos a 

mim, não, nunca tive essa promessa, ao contrário de outros colegas meus, que parece que 

tiveram, mas que eram de outras forças políticas, da mesma cor da Câmara. Isto é inadmissível, 

o que se passou, era uma partidarite inacreditável, e conseguimos aguentar. Mas, agora, até 

estamos a ver com as outras Juntas de Freguesia – porque nós não somos maus colegas, não os 

discriminamos – para, em conjunto, agora arranjar uma ação concertada com a Câmara para 

resolvermos estes vários problemas, quer financeiros, quer de pessoal. 

 

Agora, posso-vos dizer, bem sei que quando nos pretendem atacar, os sindicatos vêm sempre 

falar nestas questões, e não estão mal porque nós os conseguimos pôr praticamente todos no 

quadro de pessoal; ou num mecanismo, ou noutro, mais tarde, nós conseguimos pôr as pessoas 

com estabilidade. E por isso mesmo, eu sei, eu conheço muito bem, infelizmente, alguns sindicatos 

– não todos – são ascendências de Partidos políticos, e estes sindicatos dos trabalhadores do 

Município de Lisboa, eu tenho que dizer isso, e eles sabem disso – aliás, o Presidente é um 

conhecido quadro do Partido Comunista, que foi deputado municipal até há bem pouco tempo 

também, esteve ao mesmo tempo na Assembleia Municipal de Lisboa. Por isso mesmo, 

confundem a política com os sindicatos, o que é horrível, parece o tempo do Gonçalvismo, em que 

isso havia. 

 

E por isso mesmo, no outro dia fiquei triste de ver o Sr. Membro da Assembleia de Freguesia ??? 

de uma série de funcionários meus, aqui a passar, tudo em fila, com um ar muito triste, a saberem 

que estavam a ser vistos pelo Sr. Eng.º Josué Caldeira, ali em cima do muro, a fazer o controlo, e 

depois a ajudá-los a pôr o material, dos seus colegas lá do sindicato, dentro de uma carrinha. 

 

Pronto, era isso, na prática, que eu queria responder, penso que respondi a tudo. 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

É só para esclarecer, porque se falou aqui várias vezes – e desculpem, não sou tesoureiro da 

Junta, mas houve aqui várias intervenções que referem de 20.000.000€ a 25.000.000€ disponíveis 

na Junta de Freguesia para os próximos quatro anos. Eu acho que basta olhar para o Orçamento 

e ver que isto é uma forma não muito correta de colocar os números, porque, reparem, o dinheiro 

que é transferido do Orçamento de Estado para a Junta de Freguesia, estamos a falar em cerca 

de três milhões, cento e tal mil euros. Todo o resto da verba é, ou dinheiro de protocolos que a 

Câmara tem com as Juntas – e portanto, os dinheiros estão alocados a esses protocolos 

específicos, ou às AAAF’s, ou às CAF’s, ou seja ao que for que está contratualizado entre a 
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Câmara e a Junta para fazer determinadas coisas. E depois, temos também, por exemplo, mais 

cerca de quinhentos e tal mil euros – agora não tenho o número certo – que tem a ver com a 

piscina, que é praticamente um dinheiro que entra e sai, porque, como sabemos, é para pagar as 

coisas.  

 

E além disso, mais de 50% das verbas que a Junta recebe – e isso podem ver no Orçamento da 

despesa, e podem ver pelas contas dos anos anteriores – é consignado a pessoal. 

 

Portanto, dizer que a Junta tem disponíveis 20.000.000€ nos próximos anos para gastar – peço 

desculpa, vou usar um termo, e não se sintam ofendidos com isto – é estar a enganar quem nos 

ouve, porque quem ouve, parece que vamos ter 20.000.000€ para investir em passeios, ou seja o 

que for. Não é verdade. 

 

Eu aconselho a todos que vejam o Orçamento com atenção, vejam a que é que diz respeito cada 

uma das verbas e das rubricas, e vão chegar a esta conclusão, que a maior parte do dinheiro, 

mais de 50%, até é gasto com pessoal. 

 

É só para esclarecer isto, porque para quem nos ouve, parece que, de facto, vai ser uma avalanche 

de dinheiro nos próximos anos. 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com um (1) voto contra (IL, com 

declaração de voto), e cinco (5) abstenções (PS e PCP). ----------------------------------------------------- 

 

 

PONTO 6 – Apreciação e ratificação do Regulamento do Concurso “Montras 

de Natal 2021” 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com uma (1) abstenção (IL). -------------- 

 

 

PONTO 7 – Apreciação e aprovação do Protocolo de Colaboração entre a 

Junta de Freguesia de Belém e o Conselho Regional da Ordem dos 

Advogados 

 

--- Sandra Costa (PS) --- 

Em relação ao documento, foi lido por nós, pelo Partido Socialista, era um dos pontos da nossa 

proposta, do nosso programa eleitoral – que achámos muito engraçado o Sr. Presidente ter-se 

lembrado agora, ao final de algum tempo, porque durante os anos transatos, acabaram por não 

ter apoio jurídico; houve muitos fregueses, muitos idosos da freguesia, e muitos problemas na 

freguesia em relação à habitação, por exemplo, que não conseguiram apoio jurídico, porque já há 

algum tempo a freguesia não tinha esse apoio – soube de alguns casos de alguns fregueses que 

estavam preocupados com essa situação, e alguns casos a ver com habitação, e não conseguiam 

ter esse apoio perante a Junta, até muitas vezes foram à procura de apoio às freguesias aqui perto 
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– Alcântara, por exemplo, e Ajuda, que sempre tiveram apoio jurídico para os fregueses, e a nossa 

freguesia infelizmente não teve.  

 

Era uma das propostas que nós tínhamos na nossa campanha eleitoral, do Partido Socialista, e 

ficamos muito contentes que, neste momento, os nossos fregueses tenham esse apoio jurídico. 

Penso, pelo que eu percebi do documento que estive a ler, que o apoio jurídico vai ser um apoio 

gratuito para todos os fregueses, o que achamos também por bem, que é muito bom para a 

freguesia.  

 

E iremos votar a favor, como é óbvio, e ficamos muito contentes que este apoio jurídico tenha 

estado no vosso plano de ação, que era um dos nossos pontos, que o Partido Socialista tinha. É 

bom ver que agora está. Não acontece, como foi agora no plano de ação, em que estivemos 

presentes naquela data, e podíamos dar as nossas propostas, e não fomos ouvidos. Foi bom o 

Presidente ter ido buscar um dos projetos do Partido Socialista, que tínhamos para o nosso 

programa, para estar agora também no vosso plano. Ficamos muito contentes. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Sr. Presidente, era só para perguntar, afinal, em que é que ficamos. Nós, quando recebemos a 

Oposição, e o próprio PS, já tínhamos enviado antes também já a nossa proposta, e na nossa 

proposta já estava isto. E foi aqui referido pelo Partido Socialista que, quando falámos, fizeram 

uma das coisas que até temos em comum. Agora, isso já tinha sido enviado antes, é uma questão 

de cronologia, já há muito tempo, não teve nada a ver com a proposta do Partido Socialista. Nós 

já tínhamos isto.  

 

Eu só quero que isto fique bem frisado. Isto vale tudo para tentar pôr areia nos olhos das pessoas. 

É só para definir bem isto, já tínhamos isto na nossa proposta. 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com uma (1) abstenção (IL). -------------- 

 

 

PONTO 8 – Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Analisámos o documento do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Belém, suscitou-nos aqui 

uma dúvida, que gostávamos de ver esclarecida. Tem a ver com os apoios concedidos a algumas 

instituições. O que nos saltou à vista foi, realmente, o apoio concedido à Federação Portuguesa 

de Ténis. Perguntamos se há algum lapso na quantia, ou se é mesmo assim, são 12.500€ 

concedidos à Federação Portuguesa de Ténis, quando, em comparação, temos valores 

concedidos, por exemplo, à Escola de Música do Clube de Belém, de 1.250€, à Paróquia de Santa 

Maria de Belém, de 1.500€, e neste caso, volto a questionar, Federação Portuguesa de Ténis, 

12.500€. 

 

--- Presidente do Executivo --- 
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Isto foi um apoio que nós damos anualmente para a organização do ATP Lisboa – Belém Open, 

que é o segundo maior torneio português de ténis, depois do Estoril Open, em Lisboa é o maior. 

E para que isto realmente fosse aqui em Belém, no CIF, há uma colaboração entre a Federação 

Portuguesa de Ténis e o CIF, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia 

de Belém. A Câmara Municipal de Lisboa – aliás, na altura do Dr. Medina – apoiou, e já vamos na 

quinta edição, vamos agora para a sexta.  

 

Nós, desde a primeira hora, estamos envolvidos nisto, este ano foi a primeira vez que também 

teve senhoras. O apoio tem sido sempre o mesmo, não temos aumentado, e tem sido fundamental 

para a boa organização do torneio. Tem vários patrocinadores, uma organização deste género é 

sempre muito cara.  

 

Com isto, conseguimos também que o prestígio de Belém vá a todo o mundo, porque isto aparece 

nos cartazes e no merchandising para todo o mundo, pela televisão, em que isto passa. Este ano, 

esta prova de ténis tem um especial significado – mas, pensamos continuar a apoiar nos futuros 

anos – este ano era Lisboa – Cidade Capital Europeia do Desporto, e foi incluído também nessa 

organização. E temos muito orgulho de sermos participantes, coorganizadores e patrocinadores 

desta competição, que é o segundo maior torneio de ténis português. 

 

 

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 4.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. ------------------------------------------------------------------------------- 
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