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INTRODUÇÃO 
 

O presente documento visa expor de uma forma clara e objetiva a atuação do PSD/Matosinhos no ano 
de 2022, apresentando uma síntese das ações implementadas pelo partido no concelho de 
Matosinhos. Num primeiro momento, o relatório menciona, de forma cronológica, a atividade política 
desenvolvida pelo partido e reportada nas redes sociais e nos meios de comunicação social. Numa 
segunda fase, é descrito o desempenho dos membros eleitos do partido, nos órgãos representativos 
do município, mais concretamente na Assembleia Municipal (AM) e na Câmara Municipal de 
Matosinhos (CMM). A parte final do documento, apresenta uma breve referência aos contratos 
públicos efetuados quer pela CMM, quer pelas empresas municipais, cuja monitorização permite o 
acompanhamento da contratação pública efetuada pelas referidas entidades, ao longo do ano. 

As informações apresentadas neste documento tiveram como fonte diferentes documentos, de 
âmbitos distintos e diferenciados, sendo os mesmos, na sua maioria, de carácter público. Tendo em 
conta a proveniência dos referidos dados, considera-se que poderão existir algumas derivações, pouco 
expressivas, nos resultados expostos os quais, se julga, não colocarem em causa os resultados 
apresentados.  
 
 
 

I PARTE 
 

1) JANEIRO 
 

Dia 8  
 

No âmbito das eleições legislativas de 30 de janeiro, Rui Rio visitou os restaurantes e o comércio de 
Matosinhos. O presidente do PSD, juntamente com os candidatos a deputados pelo Distrito do Porto, 
visitou vários restaurantes junto à lota de Matosinhos ouvindo as preocupações dos proprietários e 
revelando que uma das medidas do programa eleitoral do PSD seria a redução do IVA da restauração, 
procurando desta forma apoiar um setor tão atingido pela crise pandémica. 
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Ao longo do mês de janeiro, o PSD/Matosinhos apresentou, nas suas redes sociais, o programa eleitoral 
do partido para as legislativas de 2022. 
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Dia 20  

Os candidatos a deputados do PSD pela Maia, distrito do Porto, visitaram a SEPRAMA, empresa com 
instalações em Leça da Palmeira, Matosinhos, a qual presta serviços de assistência em viagem 24 
horas. Com funções importantes no setor automóvel, os candidatos a deputados puderam conhecer 
melhor as dificuldades com que as empresas deste género se deparam, dificuldades muitas vezes 
relacionadas com uma legislação desadequada à realidade. A visita contou também com a presença 
de dois membros do PSD/Matosinhos, João Borges e Gonçalo Pinho, bem como com o presidente da 
ARAN, Dr. Rodrigo Ferreira da Silva. 

 

 
 

 

Dia 21 

 

 

PSD/Matosinhos divulgou algumas das 
propostas do partido, na área da mobilidade, 
ambiente, turismo, segurança e integração de 
pessoas com mobilidade reduzida ou 
deficiência.

 

 
 

 



 

 

 
#rumoa2025 

 

     
 

 

Página 6 de 121 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
#rumoa2025 

 

     
 

 

Página 7 de 121 

 
Dia 26  
 
No âmbito das eleições legislativas de 2022, PSD/Matosinhos publicitou nas redes sociais a visita 
de Rui Rio, à cidade do Porto, no dia 27 de janeiro. 
 

 

 

 
Nesse mesmo dia, foi publicado no jornal Expresso, que a Comissão Política Concelhia do PSD/ 
Matosinhos, apresentou queixa à CNE (Comissão Nacional de Eleições), acusando a CMM de usar 
serviços municipais para arregimentar apoiantes para o comício de António Costa: 

“O PSD de Matosinhos alega que responsáveis de coletividades locais foram contactados por 
funcionários de empresas municipais para engrossar a arruada do PS, sinal de “nervosismo do 
partido”. Câmara diz que este “é um não assunto” de quem sabe que vai perder no concelho: PSD de 
Matosinhos alega que responsáveis de coletividades locais foram contactados por funcionários de 
empresas municipais para engrossar a arruada do PS, sinal de “nervosismo do partido”. Câmara diz 
que este “é um não assunto” de quem sabe que vai perder no concelho. A Comissão Política Concelhia 
do PSD de Matosinhos apresentou, esta terça-feira, uma queixa à CNE contra a Câmara presidida 
pela socialista Luísa Salgueiro por “ter usado os serviços municipais para mobilizar associações e 
coletividades” para o comício com António Costa, no mercado local. A denúncia seguiu para a CNE 
poucas horas depois do comício do PS, garantindo Bruno Pereira, líder do PSD de Matosinhos, que a 
queixa é “suportada por provas” de contactos indevidos, alegadamente “feitos por funcionários” de 
empresas municipais a responsáveis de agremiações culturais e desportivas do concelho. Ao 
Expresso, Bruno Pereira, candidato social-democrata à Câmara de Matosinhos nas últimas 
autárquicas, eleições que Luísa Salgueiro ganhou com maioria absoluta, escusou-se, contudo, a 
nomear que coletividades foram arregimentadas para a grande arruada de António Costa na fiel 
coutada rosa.  

O líder do PSD local justificou a recusa para evitar eventuais “represálias” por parte da autarquia às 
associações mobilizadas, “dada a relação hierárquica existente” em boa parte dos casos. “Estamos 
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a falar de pequenas coletividades que vivem com a ajuda de apoios municipais e, em alguns casos, 
têm a sua sede social em equipamentos da autarquia”, refere Bruno Pereira. Apesar de lembrar que 
a utilização da máquina autárquica para “promover o PS” nacional era “uma prática recorrente” no 
passado em Matosinhos, o social-democrata lamenta que “agora esteja de volta”, cenário que diz 
ser “revelador do nervosismo” do partido e de António Costa. “Pensavam que as eleições estavam 
ganhas e andam em alvoroço com a perspetiva de perderem o poder”, afirma o líder do PSD local. 
Questionada sobre o teor da queixa, a Câmara de Matosinhos sustenta “já estar habituada a 
comunicados com esse teor” sempre que se atravessa um período eleitoral. “Não nos oferece 
nenhum comentário, a não ser lamentar que um partido que sabe que vai perder em Matosinhos, 
em vez de despender energia e criatividade para conseguir mais eleitores, se distraia com um não 
assunto como este”.    

Confrontado com as declarações do município, em que a autarquia informou que a queixa partia de 
“um partido que sabe que vai perder em Matosinhos”, Bruno Pereira afirmou que foi uma “resposta 
muito básica”, ainda para mais vinda da também presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP). “Esta não é uma resposta que se adeque aos cargos que desempenha”, mas 
antes “uma resposta de uma militante do PS”. “Foi básica, trivial e popularucha”, complementa o 
líder do PSD/Matosinhos. Destacando ainda que Luísa Salgueiro não nega o sucedido, Bruno Pereira 
reforçou que alguém que ocupa os seus lugares devia ter um “comportamento exímio” e devia ser 
um “farol democrático” — algo que, de acordo com o líder do PSD/Matosinhos, não aconteceu neste 
caso. 
 
Esta notícia foi divulgada em diversos órgãos de comunicação social, designadamente, nos jornais: 
Expresso, Observador, Notícias, Notícias ao Minuto, CM Jornal, Diário de Notícias, 24Sapo, na SIC 
Notícias e nas redes sociais do PSD/Matosinhos.  
 
 
 

2) FEVEREIRO 
 

Dia 23  

 
Em comunicado divulgado no Correio da Manhã, o PSD/Matosinhos considerou que o anúncio de um 
projeto de cidade da inovação para os terrenos da refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira, com 
hotelaria, comércio e habitação sem prever soluções de acessibilidades "é mesmo de quem conta a 
história da carochinha". 
 

"O PSD de Matosinhos e os seus autarcas não discordam da urbanização de parte daquele local, da 
criação de espaços verdes e desportivos, da criação de emprego e da instalação de novas empresas de 
diversas áreas económicas. O PSD de Matosinhos não aceita é que não exista, de facto, um projeto 
verdadeiro que acautele a saúde pública e o ambiente em Matosinhos, visto que hoje já não se fala do 
desmantelamento das infraestruturas existentes naquele local ou ainda da descontaminação dos solos, 
os quais estivem décadas expostos a produtos altamente tóxicos e nocivos para a saúde pública", 
indicou o presidente da concelhia social-democrata, Bruno Pereira, em comunicado. ” Não é de todo 
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aceitável que se propagandeie um pseudo-projeto de construção habitacional, de hotelaria e comércio, 
quando ainda se desconhece um plano e um calendário para a descontaminação dos solos neste local. 
Por fim, falar em 20 a 25 mil postos de trabalho, apregoar um projeto de construção habitacional, de 
hotelaria e comércio e não solucionar ou prever soluções para o trânsito de Matosinhos, para a A28, 
para a ponte móvel – que se encontra em avançado estado de degradação – e não prever nenhuma 
novidade de transportes públicos para servir aquela área, é mesmo de quem nos conta a história da 
carochinha", acrescenta o partido. 

A Galp, a Câmara de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
anunciaram, no dia 16, que a antiga refinaria de Matosinhos vai dar lugar a uma cidade da inovação 
ligada às "energias do futuro". 
 
"O PS não pode continuar a brincar com a saúde e com a qualidade de vida dos matosinhenses, é 
importante garantir que não será aprovado nada para aqueles terrenos que seja contrário à saúde 
pública e que prejudique os interesses dos matosinhenses. Já que se quer ali um centro de inovação, 
num local junto ao mar, numa altura em que o problema da água é real e crítico, e quando existem 
apoios do PRR para esse efeito (veja-se o caso do Algarve), porque não equacionar a construção de 
uma estação de dessalinização?", indicou o PSD em comunicado. 
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3) MARÇO 
 

Dia 9 

No início de março, o PSD/Matosinhos divulgou, num comunicado, que o PS (Partido Socialista) e o 
PAN (Pessoas-Animais-Natureza) recusaram a criação da “Comissão para o Acompanhamento das 
Empresas Municipais”: 
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COMUNICADO 

“PS e PAN comprometem trabalho e responsabilidades da Assembleia Municipal 

Na Assembleia Municipal do dia 7 de março, o Partido Socialista (com a sua maioria absoluta), 
acompanhado pelo PAN, recusaram a criação da Comissão para o Acompanhamento das Empresas 
Municipais, para a transparência e fiscalização das atividades e gastos destas entidades, bem como a 
criação da Comissão para o Ambiente e Orla Costeira. 

Temáticas de fulcral importância para Matosinhos, tanto pela importância no desenvolvimento da 
economia e dos negócios, como de segurança e proteção de pessoas. 

Para surpresa geral, o Partido Socialista e a sua maioria, acompanhado do PAN votaram contra a 
criação das referidas comissões, impedindo que a oposição conheça de perto a realidade destes 
temas, e que como a Lei estatui, tem a obrigação de “acompanhar e fiscalizar”. 

Esta proposta enquadra-se nas competências que a Lei atribui à Assembleia Municipal, nomeadamente 
na alínea a) do nº2 do artigo 25 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro – Lei do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais –, compete à Assembleia Municipal “Acompanhar e fiscalizar a atividade da câmara 
municipal, dos serviços municipalizados, das empresas locais e de quaisquer outras entidades que 
integrem o perímetro da administração local,…” e, bem assim, no disposto no nº 1 do artigo 48º do 
Regimento da Assembleia Municipal – “A Assembleia Municipal pode constituir comissões, grupos de 
trabalho ou delegações para qualquer fim determinado.”, sendo que de acordo com o n.º 2 do mesmo 
artigo – “A iniciativa da sua constituição pode ser exercida pela Presidência, pela mesa ou por qualquer 
membro da Assembleia.”. 

Importa, pois, perguntar: 

De que tem medo o PS de Matosinhos? O que quer o PS, a todo o custo, esconder da fiscalização da 
Assembleia Municipal? 

Para o PSD estas comissões são de toda a importância, pelo simples motivo: 

Comissão Permanente Municipal do Ambiente e Orla Costeira 

O Concelho de Matosinhos conta com uma grande frente marítima. Um dos maiores desafios do 
município será o recuo da linha de costa, os galgamentos, a necessidade de identificar zonas críticas e 
uma possível realização de obras de retenção. O PSD lamenta que o PS e o PAN em Matosinhos não 
tenham pejo em seguir este caminho de obstaculizar o que a Lei atribui à Assembleia Municipal. 

Ainda recentemente fez notícia o caso do Hotel da Praia da Memória, de que foi licenciada a 
construção, para a seguir ser revogada. Mas na verdade é o erário publico que corre o enorme risco de 
pagar uma indeminização de milhões de euros. 

Estão a desenrolar-se as obras de expansão do Porto de Leixões e do prolongamento do quebra-mar, 
com os já esperados impactos na fauna e flora marítima ou nas praias da Área Metropolitana.  Ou 
ainda, a alteração do uso dos terrenos da PETROGAL, dos quais ainda não se ouviu uma declaração 
política ou técnica sobre a descontaminação daqueles solos. 

Acresce ainda que recentemente ocorreram transferências de competências do governo central para 
as autarquias no que toca à orla costeira. 
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Daí a importância, evidente, desta comissão. 

Comissão Permanente Municipal de Acompanhamento das Empresas Municipais e associações 
especificas 
Visto que uma fração significativa do orçamento municipal é dedicada a estas empresas e 
associações, tais como ANCIMA, ACA e ADEIMA.As verbas municipais gastas anualmente com estas 
empresas ou associações, exigem a nosso ver uma análise mais cuidada e o acesso a informação que 
permita aos autarcas uma monitorização mais eficaz da execução orçamental. 

É de conhecimento geral que no ano de 2020 estas entidades receberam mais de 3.3 milhões de euros, 
sendo que no ano de 2021 a quantia ultrapassou os 4.5 milhões de euros, e para o ano de 2022, foi 
orçamentado pelo PS, gastar com estas entidades perto de 7 milhões de euros, isto 
são, respetivamente 2,5%, 3,40% e 5% do orçamento municipal e da sua despesa previsional. 

A nossa proposta gerou consenso entre diversas forças políticas, da direita à esquerda, a 
grande surpresa é o PAN continuar a alinhar com o PS em Matosinhos e demonstrar que entre a 
dependência do PS e a defesa das suas bandeiras ideológicas, pretende continuar submisso e 
dependente do PS em Matosinhos. 

O PSD reafirma que tudo fará para pugnar pela transparência em Matosinhos , para conhecer a 
verdade das Empresas Municipais e de determinadas associações, bem como de projetos na orla 
costeira, na certeza de que jamais deixará de criticar o que entender dever ser criticado, denunciar os 
atropelos à Lei e submeter às autoridades judiciais e tutelares todos os aspetos em que suspeite haver 
violação ou infração da Lei. 

Talvez, então, se perceba a falta de transparência do PS e o que teme o PS”. 

 

Dia 24  

 
 
Nas redes sociais do partido foi publicado um 
post alusivo à democracia: “Dia 24 de março de 
2022, assinalou-se o dia em que vivemos em 
Liberdade há 17.500 dias. A Democracia será 
sempre a melhor solução.  
Por Portugal e pelos portugueses”. 
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4) ABRIL 
 

Dia 6 

O jornal Público divulgou uma notícia sobre a interrupção da obra do viaduto da A28, por “falha no 
projeto”. A referida notícia, alude à intervenção do vereador do PSD, Bruno Pereira, sobre esta matéria:  

“Empresa que tutela a A28 também ainda não deu o aval ao plano de obra e não quer que esta pare o 
trânsito na auto-estrada. A obra do futuro viaduto sobre A28, que vai ligar a Cruz de Pau à Barranha, 
em Matosinhos, está parada por “falta de pormenor” do projeto de arquitetura e porque a empresa 
Infra-estruturas de Portugal (IP) não quer parar o trânsito na auto-estrada que tutela. A empreitada, 
prometida pela autarquia há uma década, arrancou em janeiro de 2021 para terminar nos 24 meses 
seguintes. Só que os trabalhos fora interrompidos em Setembro passado e agora não se sabe quando 
é que as máquinas voltam a ser ligadas para retomar o serviço que ficou pelo início. Porém, os desvios 
e cortes de trânsito junto ao estádio do Mar mantêm-se como estão, há mais de um ano. Há cerca de 
duas semanas a câmara de Matosinhos disse ao PÚBLICO existir um diferendo relacionado com o 
projeto de construção, mas não entrou em pormenores sobre o mesmo. Esse imbróglio estaria a atrasar 
a emissão de um parecer favorável por parte da IP para o plano de obras. Mas, ainda assim, a obra 
arrancou apenas com parecer favorável emitido para o projeto de execução. Meses mais tarde, a falta 
desse documento acabou por resultar na paragem da empreitada orçamentada em 4 milhões de euros. 

Na reunião do executivo camarário desta quarta-feira, antes de se passar para a agenda, a presidente 
da câmara, Luísa Salgueiro, foi instada a pronunciar-se sobre esta matéria pelo vereador da oposição 
Bruno Pereira, que referiu existir um problema maior, ainda com o projeto de arquitetura. O social-
democrata chamou-lhe “erro de projeto”. A autarca socialista que lidera Matosinhos preferiu chamar-
lhe “falta de pormenor”. Para que mais detalhes se conhecessem sobre o problema, os serviços 
camarários pronunciaram-se para ajudar o executivo a desfazer qualquer dúvida, referindo existir algo 
por resolver no desenho dos “nós de ligação das estruturas metálicas” do viaduto. E, por isso, de acordo 
com a mesma fonte, o empreiteiro terá entendido que o projeto carece de pormenores suficientes para 
que os trabalhos sejam executados. Entretanto, a autarquia avança já ter pedido ao projetista uma 
correção do desenho. Mas o diferendo envolve mais partes, além do arquiteto e da empresa 
responsável pela empreitada – a Tecnifeira - Engenharia e Construção, S.A. Também a IP, que tutela a 
A28, está a travar o avanço das obras até que se garanta não existirem constrangimentos para o 
tráfego automóvel na auto-estrada em causa. Só depois poderá emitir parecer favorável. Por força 
deste impasse continua a desconhecer-se quanto mais tempo atrasará a obra e se ficará mais cara. Há 
duas semanas, a IP dizia que a emissão do parecer estaria por dias. Nesta quarta-feira, Luísa Salgueiro 
avançou que iria reunir-se com a empresa pública, evitando um contencioso num tribunal arbitral, que 
Bruno Pereira considerou até que já estava a acontecer. O viaduto terá a forma de um “M” de 
Matosinhos, de mar e de movimento, criando uma espécie de “pórtico” para quem entra no concelho 
vindo do Porto, como descrevia em fevereiro do ano passado Luísa Salgueiro. Esta obra já tinha sido 
prometida em 2015 quando Guilherme Pinto ainda era o líder da autarquia, mas só no ano passado é 
que arrancou.  
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A estrutura servirá para unir a freguesia da Senhora da Hora a Matosinhos e permitirá atenuar o 
tráfego automóvel na rotunda AEP. Ao mesmo tempo, nas imediações, decorre a obra da ligação entre 
a Escola Básica do Estádio do Mar e a Avenida Dr. Edison Magalhães, que se estimava estar pronta em 
outubro do ano passado. 

 

Dia 21 

PSD/Matosinhos e os seus autarcas foram visitar a JSD, em mais uma edição da “Qualifica”, uma Feira 
de Educação, Formação, Juventude e Emprego, realizada na Exponor. 

 

 
 

 

 

5) MAIO 
 

Dia 28 

Realizaram-se as eleições para os Órgãos Concelhios do PSD Matosinhos. 90% dos militantes 
escolheram a continuidade, reelegendo Bruno Pereira como Presidente da Comissão Política, e da 
equipa que o acompanha, para o novo mandato. 
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Dia 29 

Luís Montenegro foi eleito presidente do Partido Social Democrata.
 

 

 
6) JUNHO 

 

Dia 14 

PSD/Matosinhos manifestou-se, nas redes sociais do partido, sobre o novo fecho da Ponte Móvel "para 
manutenção".  
 

“Mais um Brinde da APDL 
 
Ficamos a saber hoje que a APDL, vai encerrar NOVAMENTE a ponte móvel por 15 dias, para trabalhos 
de manutenção em um cilindro. Seja pelo motivo que for é um exagero. No início do presente ano foi 
noticiado um projeto de requalificação geral da ponte móvel de Leixões, mas o projeto de reabilitação 
não existe e ainda está a ser elaborado. Foi por muito pouco que a APDL não encerrou a ponte, no 
período das festividades do Senhor de Matosinhos, afetando centenas de milhares de visitantes, 
todavia seja o período em que for afetará com toda a certeza, todos os munícipes que residem na parte 
norte do concelho (Leça da Palmeira, Perafita, Lavra, Santa Cruz do Bispo) e necessitem passar a ponte 
sobre o rio Leça, na A28. A ponte vai encerrar no início da época balnear, pelo “suposto” período de 15 
dias e pode voltar a encerrar, ainda este ano, por um período de tempo ainda maior. Desde que foi 
inaugurada em 2007, a ponte móvel já avariou 7 vezes, sendo que desde o ano de 2018, tem avariado 
todos os anos e todos os anos necessita de manutenção por períodos consideráveis de tempo. De facto, 
a ponte que se dizia tecnologicamente avançada, encontra-se muito degradada, verificando-se mesmo 
situações de perigo na cobertura pedonal, para quem a atravessa diariamente, com peças em ferro em 
avançado estado de degradação, elevadores muitas vezes avariados e piso metálico danificado. 
Matosinhos já tem em si um trânsito caótico.  
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E uma boa parte desse caos deve-se às más decisões tomadas pelas entidades públicas, as quais em 
vez de resolverem os problemas aumentam-nos sobremaneira. A APDL, revela uma vez mais demonstra 
desrespeito pelos munícipes e prejudica gravemente o dia-a-dia e a mobilidade dos matosinhenses. A 
APDL age sem prestar contas a mais ninguém, para além do PS que governa o país e o município. A 
APDL age desta forma porque a Câmara Municipal assim o permite. Esperemos que não se repitam as 
histórias habituais, em que a APDL comunica o encerramento do trânsito por um período e 
posteriormente comunicam que o prazo é bem maior, para martírio dos matosinhenses e munícipes de 
Leça da Palmeira em particular. O PSD lamenta o silêncio comprometido, cúmplice e submisso da 
Câmara Municipal de Matosinhos. De um Presidente de Câmara exige-se que defenda, 
intransigentemente os interesses do concelho e o bem-estar dos cidadãos. A APDL tem de resolver de 
uma vez por todas o problema da ponte e pagar os prejuízos que causa aos cidadãos e ao concelho”. 
 

 

 
 

 

Bruno Pereira, em declarações ao jornal Observador, considerou a decisão da APDL, um “desrespeito 
pelos munícipes”: 

“PSD/Matosinhos considera encerramento da ponte móvel de Leixões um "desrespeito" 

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo informou que a ponte de Leixões vai 
encerrar durante duas semanas, a partir de segunda-feira, para trabalhos de manutenção. O 
PSD/Matosinhos considerou esta terça-feira que o “novo” encerramento da ponte móvel de Leixões 
durante duas semanas, a partir de segunda-feira, demonstra “total desrespeito” da Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) para com a população. “A APDL demonstra, uma 
vez mais, desrespeito pelos munícipes e prejudica gravemente o dia a dia e a mobilidade dos 
matosinhenses”, disse o presidente do PSD/Matosinhos, Bruno Pereira, em comunicado. A ponte móvel 
de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto, vai encerrar durante duas semanas, a partir de 
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segunda-feira, para trabalhos de manutenção, anunciou a APDL, na segunda-feira. Bruno Pereira, 
recordando que desde que a ponte foi inaugurada em 2007 já avariou sete vezes, lamentou o “silêncio 
comprometido, cúmplice e submisso” da Câmara Municipal de Matosinhos, liderada pela socialista 
Luísa salgueiro. “De um presidente de câmara exige-se que defenda, intransigentemente, os interesses 
do concelho e o bem-estar dos cidadãos”, sublinhou. A APDL age desta forma porque a Câmara 
Municipal assim o permite, vincou. Na opinião do social-democrata, a APDL tem de resolver de “uma 
vez por todas” o problema da ponte e pagar os prejuízos que causa aos cidadãos e ao concelho. 
Sublinhando que a ponte fecha no início da época balnear, Bruno Pereira espera que não se “repitam 
as histórias habituais” em que a APDL comunica o encerramento do trânsito por um período e, 
posteriormente, comunica que o prazo é maior para “martírio dos matosinhenses e munícipes de Leça 
da Palmeira”. A ponte móvel, construída em 2007, será alvo de “trabalhos de manutenção preventiva”, 
segundo a APDL, pois “necessita de manutenção periódica tendo em conta as suas características e 
recorrente utilização”, justifica a empresa presidida por Nuno Araújo. Durante o decorrer dos trabalhos, 
“como medida mitigadora, a APDL assegurará gratuitamente o transporte de transeuntes entre 
Matosinhos e Leça da Palmeira, sendo o trânsito automóvel direcionado para o viaduto da A28”. 

JN: PSD/Matosinhos considera fecha da ponte móvel um “desrespeito” 
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Dia 30 

PSD/Matosinhos e os seus autarcas, conjuntamente com elementos da estrutura dos TSD, reuniram 
com a Comissão de Trabalhadores da CMM. Nesta reunião abordaram os seguintes temas: a vontade 
da Comissão de Trabalhadores em estar formalmente presente nas reuniões da Câmara Municipal, 
sempre que sejam abordados assuntos relacionados com os colaboradores da CMM; foi abordada a 
possibilidade de, durante o presente mandato, ser realizado um novo Acordo Coletivo de Trabalho; 
por último, discutiram a revisão das carreiras gerais e das não revistas. 

 

7) JULHO 
 

Dia 4 

No 40º Congresso do PSD, que decorreu de 1 a 3 de julho, no “Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota”, 
foram eleitos os órgãos nacionais do partido: 
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Dia 7 

 
 

 
 

“Luísa Salgueiro defende a política de “olha para o eu que digo, não olhes para o que eu faço”, acusa 
Bruno Pereira, presidente da concelhia do PSD de Matosinhos e vereador neste executivo camarário. 
Desde 2015 o Município de Matosinhos detém um contrato interadministrativo, na área da educação, 
de delegação de competências, de relevo, assinado pelos então ministros do Desenvolvimento Regional 
e da Educação e Ciência, Luís Poiares Maduro e Nuno Crato, respetivamente, acordo esse que foi 
renovado de novo com o Governo de António Costa. Desde então, o município de Matosinhos tem 
competências delegadas na área da educação, sendo que o governo na altura de Pedro Passos Coelho 
contratualizou que determinadas despesas seriam suportadas pelo estado central como: despesas de 
manutenção de edificado, visitas escolares, cultura, transporte de crianças e jovens, despesas com 
empresas de limpeza, gás, água, telecomunicações e energia e com uma maior dotação financeira por 
escola, por aluno e agrupamento escolar do que o proposto atualmente. 
 
“Convém recordar, no entanto, que o PS de Matosinhos em Assembleia Municipal – exceto dois 
deputados municipais de Matosinhos- votou em 2015 contra este acordo, conforme consta em ata. Na 
altura Luísa Salgueiro fazia parte da lista do PS como candidata à vereação, em oposição ao 
independente Guilherme Pinto que viria a ganhar as eleições. Esta delegação de competências em 
Matosinhos só existe graças aos votos favoráveis dos autarcas do PSD e dos independentes”, lembra 
Bruno Pereira. No mínimo Luísa Salgueiro seria obrigada a defender um contrato de descentralização 
de competências na área da educação para todos os municípios em condições e termos semelhantes 
ao que está em vigor em Matosinhos. 
 
“A presidente da ANMP escamoteia, junto dos seus associados, o que se passa no seu município, talvez 
devido aos remorsos pelo facto do PS ter sido contra este acordo vantajoso para Matosinhos, 
prejudicando assim as autarquias em benefício do Governo!” acusa Bruno Pereira, adiantado ainda 
que os municípios deveriam ter conhecimento deste acordo através da ANMP, situação que Luísa 
Salgueiro tenta esconder. 
 
O partido socialista, o governo e a presidente da ANMP, demonstram total falta de transparência e 
continuam sem perceber o verdadeiro impacto de uma transferência de competências nos moldes 
pretendidos, quando no seu município obtiveram melhores condições contratuais, com um governo do 
PSD/CDS e que ainda hoje vigoram. 
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“A um presidente da ANMP pede-se que defenda os interesses dos restantes autarcas, em detrimento 
da defesa do seu partido. E muito menos se pode admitir que os municípios fossem surpreendidos com 
a assinatura de um acordo, entre o Governo e ANMP, quando há muito já reclamavam sobre os valores 
contratualizados, ou sobre a falta de financiamento para as novas competências, com receio de 
comprometerem os orçamentos municipais”, reivindica Bruno Pereira, que a concluir diz ainda que o 
Poder local só pode responder, de forma efetiva, aos desafios da Descentralização se a transferência 
de competências corresponder à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, o que implica o correto 
e adequado funcionamento de serviços, com recursos justos, adequados e equitativos”. 
 
Artigo publicado no jornal Notícias, Eco, Política ao Minuto, Observador e Notícias ao Minuto e Visão. 
 

 

 

Dia 14 
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Dia 29 

Tomada de posse da JSD Matosinhos, com a presença de Paulo Cunha, vice-presidente do PSD. 
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8) AGOSTO 
 

Dia 26 

PSD/Matosinhos, considerou que a interdição das praias de Matosinhos “é sinónimo de que algo 
está mal”.  

“Nestes últimos dias, Portugal foi surpreendido com a interdição e a colocação de bandeiras vermelhas 
nas praias, de Matosinhos até Ílhavo. 
A APA (Agência portuguesa do ambiente), apurou a presença de valores microbiológicos acima dos 
parâmetros de referência na água, contudo não noticiou é que estamos a falar de valores 18 e 5 vezes 
superiores aos padrões ditos máximos recomendáveis para Enterocos e para Echerichia, de extrema 
perigosidade para a saúde pública dos banhistas. 
Dado que as correntes marítimas possuem direções e constâncias bem definidas na costa portuguesa, 
é certo e sabido que estas tem sentido descendente, de norte para o centro de Portugal.  
Pode ser Matosinhos o epicentro? 
O PSD de Matosinhos e seus autarcas não podem deixar de manifestar a sua preocupação perante as 
consequências possíveis e já previsíveis, das obras do Porto de Leixões, estamos a falar de milhões de 
toneladas de areias e rocha que são retiradas, colocadas a poucas milhas da nossa costa, do caudal do 
Rio Leça, um dos rios mais poluídos da europa, são décadas de detritos acumulados nas águas 
interiores do Porto de Leixões, que agora são expostos e podem colocar em perigo a saúde pública. 
Os autarcas do PSD, questionaram o executivo de Matosinhos sobre a qualidade das águas da praia, 
devido a inúmeros relatos de banhistas que tiveram de receber tratamento hospitalar e farmacêutico. 
Foi rebatido que estava tudo em conformidade. 
Contudo, é impressionante que Matosinhos, que tem como autarca a presidente da associação 
nacional de municípios, em plena época balnear tenha as praias neste estado. Mais, em plena crise 
climática e numa situação de seca severa, é vergonhoso que ainda se verifiquem linhas de água a 
desaguar nas nossas praias, que são verdadeiros esgotos a céu aberto”. Notícia publicada no JN. 

O que aconteceu que afetou a qualidade das águas da costa portuguesa desde Matosinhos a ílhavo? 
Será em Matosinhos o epicentro? 
PSD Matosinhos acusa ministério do Ambiente de inércia. 
Nestes últimos dias, Portugal foi surpreendido com a interdição e a colocação de bandeiras 
vermelhas nas praias, de Matosinhos até Ilhavo. 
A APA (Agência portuguesa do ambiente), apurou a presença de valores microbiológicos acima dos 
parâmetros de referência na água, contudo não noticiou é que estamos a falar de valores 18 e 5 
vezes superiores aos padrões ditos máximos recomendáveis para Enterocos e para Echerichia, de 
extrema perigosidade para a saúde pública dos banhistas. 
Devido à grande abrangência territorial não se pode falar somente de descargas de detritos fecais, 
algo anormal ocorreu. 
“O que fez o Governo e o Município de Matosinhos para minimizar este flagelo? Nada” acusa Bruno 
Pereira, vereador social-democrata no executivo de Matosinhos e presidente da concelhia do PSD 
matosinhense. 
Dado que as correntes marítimas possuem direções e constâncias bem definidas na costa 
portuguesa, é certo e sabido que estas tem sentido descendente, de norte para o centro de Portugal. 
Pode ser Matosinhos o epicentro? 
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Deve ser tido em conta a seca extrema que originou uma diminuição do caudal de rios e ribeiras, pelo 
que o fator de diluição diminui, a água está mais quente e com menor taxa de oxigênio, o que 
contribuí para uma multiplicação bacteriana. 
 
Qual a situação que pode alavancar a interdição desde Matosinhos a Ilhavo? 
Uma das possibilidades com escala é as obras de dragagem na infraestrutura portuária de 
Leixões, mesmo tendo consciência plena da sua importância em termos económicos e 
geoestratégicos, bem como a necessidade de melhoria da sua competitividade e eficiência, importa 
respeitar a saúde publica, não é aceitável sujeitar a população a estás perigosidades. 
Os Estudos de Impacto Ambiental desta obra, não deixavam de ser preocupantes, pois 
apontavam, entre outros, para a deterioração da qualidade de água, do ar e dos solos, para a 
alteração morfológica das praias, e afetavam diretamente os desportos náuticos, a restauração, 
enfim, a economia local. 
O PSD de Matosinhos e seus autarcas não podem deixar de manifestar a sua preocupação perante 
as consequências possíveis e já previsíveis, das obras do Porto de Leixões, estamos a falar 
de milhões de toneladas de areias e rocha que são retiradas, colocadas a poucas milhas da nossa 
costa, do caudal do Rio Leça, um dos rios mais poluídos da europa, são décadas de detritos 
acumulados nas águas interiores do Porto de Leixões, que agora são expostos e podem colocar 
em perigo a saúde pública. 
Questões tão importantes como esta, podem mudar em absoluto a relação de um concelho e de 
uma Área Metropolitana com o mar, relação de que nos orgulhamos e que há muito marca o 
concelho de Matosinhos e as suas gentes. 
O PSD lamenta a posição de complacência e submissão que a Câmara Municipal de Matosinhos 
sempre assumiu sobe esta questão. 
Os autarcas do PSD, questionaram o executivo de Matosinhos sobre a qualidade das águas da 
praia, devido a inúmeros relatos de banhistas que tiveram de receber tratamento hospitalar e 
farmacêutico. Foi rebatido que estava tudo em conformidade. 
Contudo, é impressionante que Matosinhos, que tem como autarca a presidente da associação 
nacional de municípios, em plena época balnear tenha as praias neste estado. Mais, em plena crise 
climática e numa situação de seca severa, é vergonhoso que ainda se verifiquem linhas de água a 
desaguar nas nossas praias, que são verdadeiros esgotos a céu aberto. 

Concelhia do PSD de Matosinhos afirma que o resultado das análises feitas pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) revela que os valores microbiológicos estão “18 e 5 vezes” acima 
dos dos parâmetros de referência para Enterocos e para Echerichia. Um cenário, acrescenta o 
partido, “de extrema perigosidade para a saúde pública dos banhistas”. 

“Algo anormal ocorreu” para que tenham sido interditadas praias desde Matosinhos até Ílhavo, 
considera o PSD. De acordo com a concelhia do partido, cujo presidente é Bruno Pereira, vereador 
na Câmara de Matosinhos, as análises à água feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
representam “valores 18 e 5 vezes superiores aos padrões ditos máximos recomendáveis 
para enterococcus e para escherichia coli“. 
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Esta quinta-feira, foram desaconselhados os banhos na praia de Matosinhos devido a valores 
microbiológicos acima dos parâmetros de referência na água, indicou à Lusa o capitão do porto do 
Douro. Entretanto, esta sexta-feira, a interdição a banhos na praia do Castelo do Queijo, no Porto, 
foi levantada após novas análises “terem revelado que os valores microbiológicos se encontram 
dentro dos parâmetros de referência”, informou a Autoridade Marítima Nacional. 

No entanto, acrescenta o PSD em comunicado, “devido à grande abrangência territorial não se pode 
falar somente de descargas de detritos fecais. Algo anormal ocorreu”. O vereador critica a inação 
do Governo e “lamenta a posição de complacência e submissão” do Município que, contactado pelo 
JN, não quis pronunciar-se sobre o teor do comunicado da concelhia. 

 

“Tratamento hospitalar” a banhistas 

O PSD relembra que “deve ser tido em conta a seca extrema que originou uma diminuição do caudal 
de rios e ribeiras, pelo que o fator de diluição diminui, a água está mais quente e com menor taxa de 
oxigénio, o que contribuí para uma multiplicação bacteriana”. No entanto, e apesar de a concelhia 
reconhecer a “importância em termos económicos e geoestratégicos” da obra que decorre no Porto 
de Leixões, admite que uma das situações que poderá ter contribuído para a “deterioração da 
qualidade da água” são “as obras de dragagem na infraestrutura portuária de Leixões”. 

“Estamos a falar de milhões de toneladas de areias e rocha que são retiradas, colocadas a poucas 
milhas da nossa costa, do caudal do Rio Leça, um dos rios mais poluídos da Europa. São décadas de 
detritos acumulados nas águas interiores do Porto de Leixões, que agora são expostos e podem 
colocar em perigo a saúde pública”, observa o PSD de Matosinhos. 

Perante “inúmeros relatos de banhistas que tiveram de receber tratamento hospitalar e 
farmacêutico”, o PSD diz que questionou o Executivo da Câmara. “Foi rebatido que estava tudo em 
conformidade”, informou. Bruno Pereira acrescentou: “em plena crise climática e numa situação de 
seca severa, é vergonhoso que ainda se verifiquem linhas de água a desaguar nas nossas praias, que 
são verdadeiros esgotos a céu aberto”. 

 

Dia 27 

PSD/Matosinhos criticou “complacência” da autarquia face à má qualidade das águas do mar.  

“O PSD de Matosinhos criticou hoje a “posição de complacência e submissão” da presidente da 
autarquia, Luísa Salgueiro, relativamente à má qualidade da água na costa portuguesa desde 
Matosinhos e até Ílhavo. 

“A reunião de Câmara é na próxima quarta-feira. Os vereadores do PSD irão questionar e apresentar 
os seus protestos, a Luísa Salgueiro, sobre esta matéria”, no sentido de perceber o que afetou a 
qualidade da água e se “o epicentro” do problema está em Matosinhos, refere o PSD. Em comunicado, 
o presidente do PSD Matosinhos, Bruno Pereira refere que “nestes últimos dias, Portugal foi 
surpreendido com a interdição e a colocação de bandeiras vermelhas nas praias, de Matosinhos até 
Ílhavo”. 
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Segundo Bruno Ferreira, a Agência portuguesa do Ambiente (APA) apurou a presença de valores 
microbiológicos acima dos parâmetros de referência na água, “contudo não noticiou é que estamos a 
falar de valores 18 e 5 vezes superiores aos padrões ditos máximos recomendáveis para Enterocos e 
para Echerichia, de extrema perigosidade para a saúde pública dos banhistas”. Considera que, “devido 
à grande abrangência territorial não se pode falar somente de descargas de detritos fecais, algo 
anormal ocorreu” e questiona “o que fez o Governo e o município de Matosinhos para minimizar este 
flagelo?” 

Bruno Pereira, que é também vereador social-democrata na Câmara de Matosinhos, refere que, “dado 
que as correntes marítimas possuem direções e constâncias bem definidas na costa portuguesa, é certo 
e sabido que estas tem sentido descendente, de norte para o centro de Portugal. Pode ser Matosinhos 
o epicentro?” Em seu entender, deve ser tido em conta a seca extrema que originou uma diminuição 
do caudal de rios e ribeiras, pelo que o fator de diluição diminui, a água está mais quente e com menor 
taxa de oxigênio, o que contribuí para uma multiplicação bacteriana. 

“Qual a situação que pode alavancar a interdição desde Matosinhos a Ílhavo?” questiona. 

“Uma das possibilidades com escala é as obras de dragagem na infraestrutura portuária de Leixões, 
mesmo tendo consciência plena da sua importância em termos económicos e geoestratégicos, bem 
como a necessidade de melhoria da sua competitividade e eficiência, importa respeitar a saúde publica, 
não é aceitável sujeitar a população a estás perigosidades”, refere Bruno Pereira. Os Estudos de 
Impacto Ambiental desta obra, “não deixavam de ser preocupantes, pois apontavam, entre outros, 
para a deterioração da qualidade de água, do ar e dos solos, para a alteração morfológica das praias, 
e afetavam diretamente os desportos náuticos, a restauração, enfim, a economia local”, acrescenta. 

O PSD de Matosinhos manifesta “preocupação perante as consequências possíveis e já previsíveis das 
obras do Porto de Leixões, são milhões de toneladas de areias e rocha que são retiradas, colocadas a 
poucas milhas da nossa costa, do caudal do Rio Leça, um dos rios mais poluídos da europa, são décadas 
de detritos acumulados nas águas interiores do Porto de Leixões, que agora são expostos e podem 
colocar em perigo a saúde pública”. 

O PSD lamenta a posição de “complacência e submissão que a Câmara Municipal de Matosinhos 
sempre assumiu sobe esta questão”.  

Os autarcas do PSD, questionaram o executivo de Matosinhos sobre a qualidade das águas da praia, 
devido a “inúmeros relatos de banhistas que tiveram de receber tratamento hospitalar e 
farmacêutico”. 

“Foi rebatido que estava tudo em conformidade”, afirma Bruno Pereira. 

A Lusa contactou a Câmara de Matosinhos e a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL), na 
tentativa de obter mais esclarecimentos, mas ambas as entidades recusaram comentar as declarações 
do presidente do PSD matosinhense”. 
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Dia 29 

No Porto Canal, no programa “Noite Informativa” foi exibida uma reportagem sobre a posição do 
PSD/Matosinhos perante a má qualidade das águas nas praias de Matosinhos. 

 

Má qualidade da água nas praias | Porto Canal – 
Noite Informativa 
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Dia 30 

 

PSD/Matosinhos transmitiu que iria apresentar no dia 31 de agosto, em reunião de Câmara, um 
pacote de medidas para “acelerar” a transição energética, onde inclui a criação de uma estação de 
dessalinização no espaço da antiga refinaria de Leça da Palmeira. 

“Que a Câmara Municipal de Matosinhos promova investimento (público ou privado), nos terrenos da 
antiga refinaria de Leça da Palmeira, numa altura em que o problema da água é real e crítico, e quando 
existem apoios do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para esse efeito, a construção de uma 
estação de dessalinização”, sugere o líder da concelhia do PSD/Matosinhos numa proposta a que a 
Lusa teve hoje acesso. 

Num pacote de 12 medidas, o PSD sugere a instalação de sensores e medidores de humidade relativa 
e de sistemas de aproveitamento de águas pluviais em todos os jardins, parques, edifícios e hortas 
biológicas da autarquia para reduzir os gastos com a água. 

Na proposta, o vereador social-democrata Bruno Pereira apontou ainda a necessidade de acelerar a 
instalação de painéis fotovoltaicos, solares térmicos e termoacumuladores em todo o edificado 
municipal, assim como a substituição das luminárias pela tecnologia LED para diminuir os gastos com 
a eletricidade. Outra das propostas assenta na criação de um programa de atribuição de apoio 
financeiro e administrativo ao setor empresarial de Matosinhos e às habitações próprias no que toca à 
instalação de painéis fotovoltaicos e coletores solares térmicos como alternativa à dependência 
energética. Defendendo a elaboração de um Plano Diretor de Iluminação Pública, Bruno Pereira sugere 
também o uso de tecnologia de ativação por movimento, através de sensores que sejam ativados pela 
passagem de um automóvel ou um peão. Dado o encerramento da refinaria de Leça da Palmeira, o 
PSD recomenda a criação nesses terrenos de uma estação de dessalinização. 

Bruno Pereira recomenda também que a Câmara, em conjunto com outras entidades, requalifique os 
sistemas fluviais afluentes à costa e promova investimento público ou privado para o desenvolvimento 
de atividades económicas de mar, nomeadamente investindo na produção de bases no mar de forma 
a produzir energia proveniente da água. Tendo em conta que 40% da energia primária utilizada no 
município ocorre em edifícios (22% em residencial e 18% em serviços), sendo responsáveis por 38% das 
emissões de GEE (gases com efeito de estufa), o social-democrata defende a criação de um sistema de 
incentivo à construção e reabilitação urbana para edifícios que cumpram critérios de eficiência 
energética mais ambiciosos e que premeie a construção passiva. Pedindo particular atenção às 
energias renováveis, Bruno Pereira entendeu que se deve passar de simples consumidores para 
produtores da energia, através de parcerias para a instalação e exploração de unidades de produção 
de energia solar fotovoltaica ou energia eólica em empresas e habitações. “Matosinhos deve apostar 
em ser uma cidade assente preferencialmente em energias renováveis”, disse o presidente do PSD de 
Matosinhos”. 

Segundo Bruno Pereira: “As alterações climatéricas e a degradação do ambiente representam uma 
ameaça existencial, para superar estes desafios, e tendo em conta o Pacto Ecológico Europeu devemos 
transformar o futuro de Matosinhos numa economia moderna, eficiente e competitiva na utilização 
dos recursos.  
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A poupança de recursos e a necessidade de acelerar a transição energética é por demais evidente, 
alterações climáticas profundas vão ocorrer e devem ser desde já acautelados. Matosinhos deve 
apostar em ser uma cidade assente preferencialmente em energias renováveis. 
Em nosso entender, o sector público, através das suas autarquias, deve investir em meios e formas de 
acelerar a transição energética e combater desperdícios e melhorar o aproveitamento dos nossos 
recursos hídricos. Muitas das nossas empresas ou cidadãos, talvez a sua maioria, não possuem hoje 
meios para se prepararem para os novos desafios, pelo que devem ser apoiados e estimulados pelo 
sector público”. Publicado no JN e Correio da Manhã. 
 

PSD quer estação de dessalinização na antiga Petrogal 

 
Propostas do PSD incluem aproveitamento do espaço da antiga refinaria de Leça da Palmeira 
Foto: André Rolo/Global Imagens 

O PSD/Matosinhos vai apresentar nesta quarta-feira, em reunião de Câmara, um pacote de 
medidas para “acelerar” a transição energética, onde inclui a criação de uma estação de 
dessalinização no espaço da antiga refinaria de Leça da Palmeira. 

“Que a Câmara Municipal de Matosinhos promova investimento (público ou privado), nos terrenos 
da antiga refinaria de Leça da Palmeira, numa altura em que o problema da água é real e crítico, e 
quando existem apoios do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para esse efeito, a construção 
de uma estação de dessalinização”, sugere o líder da concelhia do PSD/Matosinhos numa proposta 
a que a Lusa teve hoje acesso. 
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Num pacote de 12 medidas, o PSD sugere a instalação de sensores e medidores de humidade relativa 
e de sistemas de aproveitamento de águas pluviais em todos os jardins, parques, edifícios e hortas 
biológicas da autarquia para reduzir os gastos com a água. 

Na proposta, o vereador social-democrata Bruno Pereira apontou ainda a necessidade de acelerar a 
instalação de painéis fotovoltaicos, solares térmicos e termoacumuladores em todo o edificado 
municipal, assim como a substituição das luminárias pela tecnologia LED para diminuir os gastos 
com a eletricidade. 

Outra das propostas assenta na criação de um programa de atribuição de apoio financeiro e 
administrativo ao setor empresarial de Matosinhos e às habitações próprias no que toca à instalação 
de painéis fotovoltaicos e coletores solares térmicos como alternativa à dependência energética. 

Defendendo a elaboração de um Plano Diretor de Iluminação Pública, Bruno Pereira sugere também 
o uso de tecnologia de ativação por movimento, através de sensores que sejam ativados pela 
passagem de um automóvel ou um peão. 

Dado o encerramento da refinaria de Leça da Palmeira, o PSD recomenda a criação nesses terrenos 
de uma estação de dessalinização. 

Bruno Pereira recomenda também que a Câmara, em conjunto com outras entidades, requalifique 
os sistemas fluviais afluentes à costa e promova investimento público ou privado para o 
desenvolvimento de atividades económicas de mar, nomeadamente investindo na produção de 
bases no mar de forma a produzir energia proveniente da água. 

Tendo em conta que 40% da energia primária utilizada no município ocorre em edifícios (22% em 
residencial e 18% em serviços), sendo responsáveis por 38% das emissões de GEE (gases com efeito 
de estufa), o social-democrata defende a criação de um sistema de incentivo à construção e 
reabilitação urbana para edifícios que cumpram critérios de eficiência energética mais ambiciosos e 
que premeie a construção passiva. 

Pedindo particular atenção às energias renováveis, Bruno Pereira entendeu que se deve passar de 
simples consumidores para produtores da energia, através de parcerias para a instalação e 
exploração de unidades de produção de energia solar fotovoltaica ou energia eólica em empresas e 
habitações. 

“Matosinhos deve apostar em ser uma cidade assente preferencialmente em energias renováveis”, 
disse o presidente do PSD de Matosinhos. 
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Partido colocou nas redes sociais uma referência a 
Gorbatchov, falecido a 30 de agosto 2022. 

 

 

 

 

PSD/Matosinhos divulgou, nas redes sociais, que Sérgio Humberto estaria presente, no dia 1 de 
setembro, na sede do PSD/Matosinhos, na rua Mouzinho de Albuquerque. 

 

9) SETEMBRO 

Dia 1 

Partido propôs, à CMM, através dos seus autarcas, a implementação de diversas medidas para acelerar 
a transição energética e suprir a falta de recursos hídricos. 
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Dia 2 

“Tomando por exemplo, as turbinas offshore instaladas na costa de Portugal, que produzem 
aproximadamente 25 MW de potência, o que se traduz em energia suficiente para 60.000 pessoas. 
Assim, devemos, em conjunto com parceiros privados, pugnar por trazer este investimento para a costa 
de Matosinhos e alimentar assim a nossa cidade com energia renovável”. 
 

 
 

Dia 5 
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“Frequentemente, estes locais estão a ser regados sem ser necessário ou ao mesmo tempo que está a 
chover.  Muitas vezes, tubagens rebentam por diversos motivos e esse dano apenas é comunicado e 
reparado muito tempo depois, resultando em gastos avultados quer em água desperdiçada.  A 
instalação de sistemas de sensorização poderá ajudar a prevenir e a resolver estas questões 
aumentando a eficiência na altura da rega, promovendo uma rápida resposta em caso de dano”. 
 
Dia 6 

 

 
 
 

Dia 7 
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Dia 8 

“A Câmara Municipal de Matosinhos tem a obrigação e os meios para acelerar a transição energética 
e combater o desperdício e melhorar o aproveitamento de recursos hídricos.  As alterações climatéricas 
e a degradação do ambiente representam uma ameaça existencial, para superar estes desafios, 
devemos transformar o futuro de Matosinhos numa economia moderna, eficiente e competitiva na 
utilização dos recursos”. 
 

 

 

 
Dia 9 
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Dia 10 

 
 

 

Dia 12 
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Dia 13 

 

 
 
 

 

Dia 14 

PSD/Matosinhos acusou a presidente da Associação de Municípios de, em ardiloso silêncio, pretender 
alterar os limites territoriais das freguesias de Matosinhos. 

“De que tem medo Luísa Salgueiro de expor as suas intenções de alterar os limites territoriais nas 
assembleias de freguesia? 

PSD propõe, por via de um referendo local, com resultado vinculativo ou não, mas abrir a discussão 
às populações e perceber a vontade ou não de separação e das alterações aos limites territoriais das 
suas freguesias. Passaram onze anos desde que José Sócrates anunciou que o país recorria a ajuda 
financeira da troika. Durante esse período de governação foi imposto um caderno de encargos que 
levou à reorganização e redução administrativa de 1.168 freguesias, cujo objetivo era reduzir custos 
operacionais e suspender a criação de novas entidades públicas, incluindo empresas municipais. 

Neste processo de reorganização das freguesias, foi dada a possibilidade legal aos presidentes de 
câmara e assembleias municipais, que conhecendo as realidades locais, definissem a reorganização de 
freguesias mais ajustada aos propósitos estabelecidos. 

No nosso concelho, o Presidente da Câmara, à data o socialista Guilherme Pinto, opta por não se 
pronunciar e Matosinhos viu reduzidas as suas freguesias de 10 para 4 uniões de freguesia. 

Sendo que todas as respetivas sedes e serviços se mantiveram a funcionar na total plenitude em cada 
uma das antigas 10 freguesias. 

Desde o ano de 2015 que o Partido Socialista, prometeu desagregar as freguesias, mas só o faz 7 anos 
após ter agitado esta bandeira incessantemente, e sem um aumento das competências diretas 
atribuídas às freguesias, muitas das quais já realizadas por delegação dos municípios. 
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Em Matosinhos demonstra-se que nada se aprendeu com o passado, se as uniões de freguesia, foram 
criadas sem auscultação pública, parece que na desagregação de freguesias, o executivo camarário, 
seguirá o mesmo caminho, evitando diálogos partidários e com os cidadãos, sobretudo quando em 
cima da mesa, pode estar a alteração de limites territoriais das freguesias. 

De facto, e a título exemplificativo, as habitações que se construam nos terrenos da Petrogal/Galp 
terão um valor de mercado maior, se tais terrenos vierem a ser inseridos no território de Leça da 
Palmeira, do que em terrenos da área territorial de Perafita. Mais, em face deste acréscimo de valor 
de mercado e da avaliação fiscal resulta, inequivocamente, o aumento do IMI a ser cobrado. O mesmo 
acontecerá com o aumento territorial da área de Matosinhos à custa da Senhora da Hora ou desta a 
dispêndio de S. Mamede de Infesta, mas com total certeza esta factualidade não representa nem 
poderá representar a vontade e o interesse das populações de tais territórios. Até ao presente 
momento a única União de Freguesias, onde a população demonstrou desejo efetivo em desagregar 
foi em São Mamede de Infesta e Senhora da Hora. Nesta União de Freguesias, um movimento de 
cidadãos apresentou uma proposta de desagregação, a mesma foi votada favoravelmente por todas 
as forças políticas, com exceção do partido socialista, o qual se absteve, pelo simples motivo da 
proposta não ter vindo de si ou por este não contemplar uma redução territorial da freguesia da 
Senhora da Hora. 

Sendo que até ao momento a Presidente da Câmara Municipal, a qual tinha 15 dias para se pronunciar 
sobre esta reversão, ainda não o fez e prefere um ardiloso silêncio. Em breve, vão ocorrer as diversas 
assembleias de freguesia para deliberar sobre as reversões das uniões de freguesias, será que nessas 
o Partido Socialista terá a coragem política de discutir as alterações aos limites territoriais das 
freguesias? 

Para o PSD de Matosinhos e seus autarcas, as administrações locais devem servir de modelo de boas 
práticas de eficiência e transparência para os cidadãos, sendo de todo imprescindível auscultar a 
população, por via de um referendo local, com resultado vinculativo ou não, mas abrindo a discussão 
às populações e percebendo a vontade ou não de separação e sobre as alterações aos limites 
territoriais das Suas freguesias. Posteriormente e cumprindo a lei, seria convocada reunião da 
Assembleia Municipal para análise dos resultados e ser assim tomada uma posição sustentada, nos 
reais interesses dos cidadãos e não de um ou de outro interesse/partido. 

Um referendo local sobre a vontade em proceder à reversão das freguesias e o assumir a vontade 
de alterar limites territoriais em Matosinhos, é um modelo de boas práticas e transparência que a 
Câmara Municipal de Matosinhos tem o dever de seguir”. 

 Notícia divulgada no jornal Observador, Notícias Primeira Mão e nas redes sociais do PSD Matosinhos. 
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Dia 15 

 

 
 

 

Dia 22 

O PSD Matosinhos publicou, nas redes sociais, um comunicado relativo ao resultado de análises das 
águas balneares em Matosinhos, solicitadas, a título independente, pelo partido:  

“Análises independentes das águas balneares demonstram resultados para E. Coli, acima do dobro 
do valor considerado aceitável. 

Semanas atrás, Portugal foi surpreendido com a interdição e a colocação de bandeiras vermelhas nas 
praias, de Matosinhos até Ilhavo. Agência portuguesa do ambiente, apurou a presença de valores 
microbiológicos acima dos parâmetros de referência na água. Por tal razão, os autarcas do PSD de 
Matosinhos resolveram realizar análises independentes das águas balneares – águas costeiras e de 
transição. Os resultados para E.Coli estão próximos do limite máximo permitido e acima do dobro do 
valor considerado aceitável. Razão pela qual vão voltar a questionar o executivo sobre a qualidade 
das águas, devido aos inúmeros relatos de banhistas que durante toda a época balnear, tiveram de 
receber tratamento hospitalar e farmacêutico. 

 As análises foram efetuadas no dia 09 de setembro e o resultado dos ensaios microbiológicos, 
demonstra que relativamente à quantificação de E. coli o valor fornecido é de 805. Contudo, a este 
número está associado um erro de ± 257,60; por esta razão o valor de doseamento (805) é 
acompanhado das seguintes unidades NMP/100 (o que significa: número mais provável em 100 ml). 

 A 805 se associamos o erro positivo de +257, temos um valor de 1064, o que aproxima este valor do 
limite máximo permitido e se encontra acima do dobro do valor considerado aceitável, com base no 
Decreto-lei 113/2012. Conquanto, é impressionante que em Matosinhos, que tem como autarca a 
presidente da associação nacional de municípios, ainda se verifiquem linhas de água a desaguar nas 
nossas praias, que são verdadeiros esgotos a céu aberto e nos quais ainda não se corrigiram as 
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ligações indevidas de esgotos. Relembrando que, a praia de Matosinhos é a principal praia urbana 
da área metropolitana do Porto, a única servida pelo metro, frequentada durante todo o ano, e ao 
caso específico por crianças e idosos, os quais tem um sistema imunitário mais frágil, seria bom que a 
câmara tomasse medidas, por forma a respeitar a saúde publica, pois não é aceitável sujeitar a 
população a estás perigosidades e comprometer a atividade económica e turística de Matosinhos. 

 “O que fez o Município de Matosinhos para minimizar este flagelo? Nada”. 

O PSD de Matosinhos e seus autarcas não podem deixar de manifestar a sua preocupação perante 
esta situação que coloca em perigo a saúde pública. O PSD lamenta a posição de distanciamento que 
a Câmara Municipal de Matosinhos sempre assumiu sobre esta questão, sobre um sistema da sua 
responsabilidade que está a ser mal gerido”. 
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Dia 25

Sérgio Humberto foi eleito, hoje, o novo presidente da Comissão Política Distrital do Porto do Partido 
Social Democrata, com 95 % dos votos dos militantes. Francisco Covelinhas Lopes foi eleito secretário-
geral da distrital do Porto. O PSD Matosinhos desejou aos novos órgãos distritais os maiores sucessos. 
A força de um distrito! 
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Dia 28 
 
Foram publicados nas redes sociais do partido e no Povo Livre de 28 de setembro de 2022, os 
resultados das análises das águas balneares em Matosinhos, solicitadas, a título independente, pelo 
partido. 
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10) OUTUBRO 

Dia 17 

Dia Internacional para Erradicação da pobreza

O combate à pobreza é um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com a 
pandemia do Covid-19, os níveis de risco de 
pobreza, em Portugal, voltaram a aumentar. 
Infelizmente, colocar comida na mesa para a 
família e pagar as contas ao final do mês 
começa a ser uma dificuldade cada vez mais 
acentuada por cada vez mais famílias. Em 
Matosinhos, devemos fazer tudo que está ao 
nosso alcance para ajudar sempre os mais 
vulneráveis: do apoio escolar às crianças ao 
apoio na compra de medicamentos para os 
mais idosos, não esquecendo o apoio alimentar 
que é crucial para o dia a dia de tantas pessoas. 
Satisfazer necessidades básicas não deve ser 
um fardo insustentável. Viver na pobreza não é 
a dignidade que qualquer ser humano merece. 
A Câmara Municipal tem de ser mais ativa nos 
apoios diretos a quem mais necessita, evitando 
desperdícios monetários que se tornam 
preciosos para muitos matosinhenses. 
Sabemos o que é viver em tempos de crise, e a 
solidariedade é um valor que nos deve 
acompanhar sempre. Incentivamos, desta 
forma, ao papel individual de cada um de nós: 

seja voluntário, vá ao encontro de quem mais 
precisa e ajuda a melhorar a vida dessa pessoa. 
Qualquer um de nós merece esse apoio, 
sempre com o horizonte das políticas 
municipais focada na melhoria da qualidade de 
vida dos matosinhenses, de forma a evitar 
situações de pobreza como muitas a que 
assistimos. 
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Dia 20 

 
 
 
PSD Matosinhos anunciou a tomada de posse 
da Comissão Política Distrital do PSD Porto, 
com Francisco Covelinhas Lopes a tomar posse 
como Secretário-Geral. 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 24 
 
 

 
 

O PPD/PSD inaugurou mais uma sede em Matosinhos, mais concretamente no Largo do Souto, em 
Custóias. 
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Dia 26 
 

Ainda no âmbito da inauguração da nova sede, a Comissão Política da Secção de Matosinhos do PSD 
referiu que cumpriu um ato de enorme simbolismo na afirmação do Partido no Concelho. A nova sede 
localizada na União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, vai criar uma maior proximidade 
física com os militantes e cidadãos da zona nascente do concelho. De salientar que este espaço não 
pretende substituir a histórica sede existente na freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, mas 
antes servir como complemento da mesma. De acordo com o Presidente do PSD Matosinhos, Bruno 
Pereira, este novo espaço “representa o processo de crescimento e afirmação social-democrata que 
está a ocorrer em Matosinhos”. 
 

 

Dia 27 
 

Dia Nacional de Desburocratização 

 

O Estado português apresenta-se de forma 
demasiado complexa, com processos 
intermináveis e de tal forma custosos e 
morosos que se colocam como um entrave 
para qualquer atividade individual promovida 
por um cidadão. Abrir e manter um negócio é 
um fardo que asfixia constantemente qualquer 
intenção de iniciativa. A excessiva 
burocratização portuguesa não tem razão de 
ser. O Estado e as Câmaras Municipais, não 
raras vezes, estão de tal formas focadas no 
rigor a exigir, que se esquecem e se desleixam 
em termos da sua própria organização. Ainda 
que seja importante assegurar a legalidade e a 
fiscalização das atividades comerciais (entre 
outras), é, igualmente, importante, 
demonstrar aos cidadãos que as suas iniciativas 
não devem ser tarefas quase impossíveis. 
Matosinhos deve dar o exemplo nesta área. 
Dentro das suas competências, a Câmara 
Municipal deve promover a simplificação de 

todos os tipos de processos, de forma a 
possibilitar o acesso mais facilitado de 
qualquer cidadão a estes. 
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Dia 30 
 

Dia Nacional da Prevenção do Cancro da 
Mama 

Uma em cada 8 portuguesas é afetada pelo 
cancro da mama. Neste dia, devemos 
relembrar a importância da realização de 
rastreios e diagnósticos com frequência e de 
forma preventiva. Esta forma de cancro tem 
particular incidência nas mulheres, colocando-
se como a forma de cancro mais comum e a 
segunda mais letal – segundo a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. Neste sentido, é importante 
compreender que circunstâncias ajudam a 
potenciar o risco de manifestação do cancro: 
nomeadamente, o tabagismo, o excesso de 
peso, a ingestão de bebidas alcoólicas. É crucial 
que, aliado a um estilo de vida saudável, as 
pessoas realizem, com frequência, exames de 
rastreio, de forma a manterem-se vigilantes de 
qualquer anomalia que se possa, no 
entretanto, manifestar. Temos de contribuir 
para a divulgação de informação e realização 

de atividades que promovam a prevenção 
deste cancro. Avisar quem se conhece, 
incentivar ao rastreio. Uma pequena ação que 
pode fazer toda a diferença. 

 
 

 

11) NOVEMBRO 

Dia 02 

 

PSD Matosinhos, apresentou à CMM diversas 
propostas para incluir no Orçamento de 2023, 
com o intuito de minimizar o impacto da crise 
nas famílias.  
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“- Adoção do IMI Familiar; 
- Reduzir a taxa da participação variável do IRS para 4,5 %; 
- Redução da derrama, de forma escalonada, para as empresas de Matosinhos; 
- Criar uma Agência de Investimentos Municipal; 
- Criar uma Plataforma de Inovação Social; 
 
Entendendo a conjuntura difícil em que as famílias e as empresas vivem, e tendo como objetivo prestar 
apoio na resolução dos problemas das pessoas e das empresas e na melhoria da qualidade de vida em 
Matosinhos, considera imperativo implementar políticas municipais dirigidas em primeiro lugar às 
pessoas e ao seu bem-estar. A nossa meta é que o futuro de Matosinhos seja feito por políticas que 
envolvam os cidadãos, mas também as instituições públicas ou privadas. À Câmara Municipal exige-se 
competência e visão estratégica de longo prazo, que permita superar os desafios e as preocupações 
que se afiguram. O Município tem hoje excelentes colaboradores, com capacidade demonstrada para 
a gestão e manutenção do dia-a-dia municipal, ao nível das melhores práticas. Por tudo isto, por esta 
necessidade de visão de futuro, pela urgência de pensar, planear e cuidar dos nossos, é-nos exigida 
uma ação imediata”. 

Dia 04 

O PSD de Matosinhos e os seus autarcas 
entendendo a conjuntura difícil em que as 
famílias e as empresas vivem, e tendo como 
objetivo prestar apoio na resolução dos 
problemas das pessoas e das empresas e na 
melhoria da qualidade de vida em Matosinhos, 
considera imperativo implementar políticas 
municipais dirigidas em primeiro lugar às 
pessoas e ao seu bem-estar, sem comprometer 
a capacidade financeira do Município, mas 
também ao empreendedorismo fundamental, 
no suporte à empregabilidade e à prosperidade 
económica. Adoção do IMI Familiar, o qual é na 
prática, um desconto na taxa de imposto que 
os municípios atribuem aos proprietários de 
imóveis que têm dependentes a cargo.  Com a 
adoção desta figura verificar-se-á uma redução 
do imposto a pagar atendendo ao número de 
dependentes que compõem o agregado 
familiar. A redução fixa-se assim em 20,00€, no 

caso de um dependente a cargo, de 40,00€ 
para famílias com 2 dependentes e de 70,00€, 
para agregados com 3 ou mais dependentes. 
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Dia 06 

 

 

O PSD Matosinhos propôs à CMM a criação de 
uma plataforma de Inovação Social. 

 

 

 

Dia 7 

 
O partido sugeriu a criação de uma Agência de 
Investimentos Municipal, constituída com o 
envolvimento dos agentes económicos locais e 
as suas associações representativas, a 
funcionar em estreita e permanente ligação 
com o AICEP e Banco de Fomento, por forma a 
colocar Matosinhos no mapa do investimento. 
De forma a atrair investimento e 
empreendedores para Matosinhos, e com a 
inovação como principal enfoque, a agência 
apostará na credibilização do município 
enquanto parceiro de negócio junto de 
investidores nacionais e internacionais. 
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Dia 8 

Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudável 
 
Matosinhos enfrenta um sério problema com a 
obesidade infantil. 
A preocupação com um estilo de vida saudável 
é uma preocupação pública transversal a todas 
as idades. No entanto, quando nos deparamos 
com problemas desta dimensão ao nível das 
crianças e jovens, desperta-se uma 
preocupação ainda superior, atendendo aos 
custos que tal poderá acarretar para o futuro. 
A obesidade é um problema que afeta muito 
mais além da pessoa em causa: é um problema 
de saúde pública que, além dos recursos que 
gasta no seu tratamento, propicia o 
surgimento de inúmeras outras doenças que se 
podem revelar letais. A sua prevenção e 
tratamento precoce é o melhor remédio para 
uma doença que, em maior parte dos casos, se 
demonstrará como evitável. Para tal, 
necessitamos de um plano sério com foco na 
promoção de estilos de vida saudável, assim 
como numa alimentação saudável. A tentação 
de ingerir comidas altamente calóricas é 
elevada, quer pela atração que gera, quer, 
muitas vezes, por ser de tão fácil preparação. 
No entanto, temos de demonstrar que, mesmo 
podendo ser mais trabalhoso, ingerir alimentos 
saudáveis tem benefícios altíssimos. As escolas 

são um foco de atenção particular, cabendo ao 
município incentivar e propiciar condições para 
que a oferta alimentar seja cada vez mais 
saudável. 
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Dia 9 

Reduzir a taxa da participação variável do IRS 
para 4.5 %, aos contribuintes com domicílio 
fiscal em Matosinhos. Conscientes do contexto 
atual de exigência social, económica e 
financeira, Matosinhos deve adotar políticas de 
apoio à atividade económica e de alívio fiscal 
das famílias residentes no município, optando 
por não aplicar a taxa máxima de 5 % na 
participação variável do IRS, mas sim proceder 
à redução daquela taxa em 0,5 %, com impacto 
direto na diminuição da carga fiscal dos 
contribuintes com domicílio fiscal em 
Matosinhos, acompanhando o município 
vizinho do Porto. Esta medida faz sentido no 
presente e como cautela dos tempos futuros, 
pois as pessoas precisam de aumentar o 
rendimento disponível. É importante que o 
rendimento disponível nos orçamentos 
familiares aumente e tendo em conta que 
Portugal apresenta um sistema fiscal 

penalizador, compete ao município reduzir a 
carga fiscal sobre as famílias. 
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Dia 10

Foi publicado no Povo Livre, a proposta do PSD/Matosinhos para a adoção de IMI familiar e redução 
do IRS. 
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Dia 11

PSD Matosinhos acusa presidente da Câmara de não defender trabalhadores da Efacec 

Na opinião de Bruno Pereira, Luísa Salgueiro foi, “uma vez mais”, “incapaz de levantar a voz” na defesa 
do município e dos cidadãos, situação que já se havia verificado aquando do encerramento da refinaria 
da Galp, em Leça da Palmeira. O social-democrata, recordou que a Efacec tem em Matosinhos a sede 
social e a produção dos transformadores (principal negócio da empresa) e das celas de média tensão, 
empregando cerca de 1.000 pessoas. 

"Incapaz de levantar a voz". PSD Matosinhos acusa presidente da Câmara de não defender 
trabalhadores da Efacec 

O PSD/Matosinhos acusou esta sexta-feira a presidente da câmara, a socialista Luísa Salgueiro, de ser 
“cúmplice” do Governo e de não defender os “reais” interesses dos trabalhadores da Efacec, depois de 
a venda desta à DST não ter sido concluída. “Em março foi formalmente assinada a intenção de venda 
direta da Efacec ao grupo DST, mas o negócio caiu por terra sem que o Governo desse a conhecer as 
razões deste desfecho. E, em Matosinhos, verificou-se o silêncio sepulcral da presidente da Câmara 
Municipal de Matosinhos e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses”, disse o 
presidente do PSD/Matosinhos, Bruno Pereira, em comunicado enviado à Lusa. Na opinião do social-
democrata, Luísa Salgueiro foi, “uma vez mais”, “incapaz de levantar a voz” na defesa do município e 
dos cidadãos, situação que já se havia verificado aquando do encerramento da refinaria da Galp, em 
Leça da Palmeira. Bruno Pereira recordou que a Efacec tem em Matosinhos a sede social e a produção 
dos transformadores (principal negócio da empresa) e das celas de média tensão, empregando cerca 
de 1.000 pessoas. O Governo anunciou em 28 de outubro que a venda da Efacec ao grupo DST não foi 
concluída por não se terem verificado "todas as condições necessárias" à concretização do acordo de 
alienação. Em 03 de novembro, o ministro da Economia e do Mar afirmou à Lusa que há "alguns 
interessados, mais do que se pensa" na compra da Efacec e garantiu estar empenhado em encontrar 
uma solução para a empresa. Posteriormente, em 09 de novembro, António Costa Silva afirmou que 
vai ser feito “tudo” para que o Estado possa ser reembolsado do valor injetado na Efacec, reiterando 
que está a trabalhar numa solução para a empresa. Acusando o Governo de António Costa de ser 
“provavelmente o pior gestor do mundo”, Bruno Pereira sustentou que, neste momento, constata-se 
uma “enorme” incerteza e falta de informação sobre o futuro deste projeto empresarial. “O que aporta 
uma carga de enorme ansiedade para centenas de trabalhadores que, direta ou indiretamente, têm o 
seu posto de trabalho afeto à Efacec”, acrescentou. Motivo pelo qual o vereador do PSD referiu que 
compete à presidente da Câmara de Matosinhos abster-se da “postura submissa” perante o poder 
central e pugnar junto do Governo por encontrar uma solução para salvar uma “empresa única” no 
panorama nacional e respetivos postos de trabalho. “Porque entre defender os interesses dos 
matosinhenses, por um lado, e a subserviência ao Governo, por outro, a presidente da câmara prefere 
defender o PS em detrimento de Matosinhos”, considerou”. – Notícias ao Minuto 

 
 

“O PSD de Matosinhos acusa Luísa Salgueiro de ser cúmplice com o Governo em detrimento 
dos verdadeiros interesses da Efacec e do município”. Notícia divulgada no Porto Canal. 
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Perante a incapacidade do Governo em 
resolver o problema da Efacec, a Presidente da 
Câmara Municipal de Matosinhos decide 
manter-se em silêncio. Prefere proteger o PS a 
defender os postos de trabalho dos 
matosinhenses. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dia 15 

Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa 

Este dia comemora a língua gestual portuguesa, reconhecida como língua dos cidadãos portugueses a 
15 de novembro de 1997, pela CRP. O Município deve ter como objetivo favorecer a autonomia de 
todos os seus cidadãos, independentemente das características individuais dos mesmos. É difícil 
precisar quantas pessoas surdas existem em Portugal. No entanto, estima-se que o número seja acima 
dos 100 mil. Para estes cidadãos, a valorização da língua gestual portuguesa é uma mais-valia vital para 
o seu dia a dia. Todo o material de informação e suporte vídeo utilizado pelos serviços camarários será 
sempre acompanhado por linguagem gestual portuguesa. Do mesmo modo que todo o material de 
informação escrita produzido pelo município será 
traduzido em. Os materiais produzidos pelo município 
devem ser sempre acompanhados por linguagem de 
pictogramas, formas e cores – integrando plenamente 
os cidadãos daltónicos. Compreendemos a dificuldade 
que esta condição gera para aqueles que da surdez 
padecem, assim como entendemos que a capacidade 
de comunicar é uma ferramenta vital para uma vida 
normal. O primeiro passo para tal é promover o 
ensinamento da língua gestual portuguesa junto dos 
cidadãos surdos, para que nunca percam a capacidade 
de comunicação. Desta forma, não podemos descurar 
a valorização da aprendizagem da língua gestual 
portuguesa. Mesmo que cada um de nós possa não 
padecer de qualquer problema comunicativo, todos 
perdemos quando não conseguimos entender e 
comunicar com alguém. 
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Dia 17 

Tomada de posse da Comissão Política Distrital PSD Porto, no dia 19 de novembro. 

 

Dia 18 

Matosinhos, deve optar pela Redução da 
derrama, para o ano 2023, das empresas com 
sede ou direção efetiva em Matosinhos, de 
forma escalonada e por forma a não afetar o 
equilíbrio financeiro do município, assim o que 
se propõe: 
- Manter a isenção do pagamento de derrama 
para as micro e pequenas empresas, sobre o 
lucro tributável e não isento de IRC, que 
apresentem, no ano anterior, um volume de 
negócios inferior a cento e cinquenta mil euros; 
- Aplicar uma taxa de 0,5 %, para as empresas 
sobre o lucro tributável e não isento de IRC, 
que apresentem, no ano anterior, um volume 
de negócios superior a cento e cinquenta mil 
euros, mas que não ultrapasse os duzentos mil 
euros; 
- Aplicar uma taxa de 0,75 %, para as empresas 
sobre o lucro tributável e não isento de IRC, 
que apresentem, no ano anterior, um volume 
de negócios superior a duzentos mil euros, mas 
que não ultrapasse os duzentos e cinquenta mil 
euros; 
- Aplicar uma taxa de 1 %, para as empresas 
sobre o lucro tributável e não isento de IRC, 

que apresentem, no ano anterior, um volume 
de negócios, superior a duzentos e cinquenta 
mil euros, mas que não ultrapasse os trezentos 
mil euros; 
- Quanto aos restantes casos, a derrama 
aplicada para o ano 2023, deve ser de 1,5%, 
para as empresas sobre o lucro tributável e não 
isento de IRC. 
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Dia 20

Dia Internacional dos Direitos das Crianças 
 
Os direitos das crianças devem ser sempre 
protegidos. Por uma parte muito considerável 
do mundo, as crianças gozam de direitos e 
privilégios que lhes permitem crescer de forma 
saudável e feliz. No entanto, as conquistas 
assentes nos Direitos das Crianças ainda 
constituem um desafio, na medida em que, não 
raras vezes, os vemos serem atropelados em 
prol de exploração.  Estes Direitos devem-se 
estender-se a diferentes vertentes da vida 
regular de uma criança: o direito a uma família, 
o direito a brincar, o direito a aprender, o 
direito a sonhar e a poder encontrar 
oportunidades para o seu futuro.  Proteger os 
direitos das crianças é, também, promover a 
salvaguarda dos direitos de todos no futuro. O 
tempo muta as circunstâncias, devendo isto 
constituir uma preocupação constante com 
tais questões, de forma a nunca permitirmos 
um retrocesso social que custou a tanta gente 
conquistar.  Hoje, no Dia Internacional dos 

Direitos das Crianças, faremos o possível para 
os ajudar a ter um dia feliz. Que seja sempre o 
mote para uma vida feliz. 

 
 

  

12) DEZEMBRO 

 

Dia 3

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

Neste dia, é importante relembrar que a deficiência não deve ser impeditiva de se promover um estilo 
de vida ativo e digno a todos. Devemos promover ao máximo a inclusão destas pessoas em todas as 
vertentes da vida comum: do apoio social ao mercado de trabalho, passando pelo acompanhamento 
escolar, entre tantas outras. O Município deve ter como objetivo favorecer a autonomia de todos os 
seus cidadãos, independentemente das características individuais dos mesmos. Aplicando, 
respeitando e fazendo respeitar as normas técnicas de acessibilidade; apresentando um plano para, 
gradualmente, tornar acessível o já construído; apresentando, aplicando e cumprindo um Plano 
Municipal de Acessibilidades. Aplicar e cumprir o Plano Municipal de Acessibilidades, para que os 
cidadãos com mobilidade reduzida consigam aceder e aproveitar das nossas praias autonomamente. 
Tendo como princípio e objetivo assegurar o direito das pessoas com deficiência à habitação, a Câmara 
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propõe-se que, na habitação social, seja atribuída preferência na ocupação dos pisos mais baixos dos 
edifícios a cidadãos com mobilidade condicionada.  
 
 
A Câmara Municipal terá preocupação com a 
acessibilidade e mobilidade nos edifícios e 
equipamentos municipais, equipamentos 
escolares, de recreio e de lazer. Será favorecida 
a prática desportiva adaptada com particular 
ênfase, dadas as características do concelho, 
para os desportos ligados ao mar. O apoio e a 
inclusão das pessoas com deficiência devem 
ser promovidos pela Câmara Municipal, por 
exemplo, através de incentivos à contratação 
de pessoas com esta condição, ao 
melhoramento dos serviços e acessos públicos 
e a um constante acompanhamento escolar. 
 

 

 

 

Dia 4 

 

 

O PSD de Matosinhos colocou na página do 
Facebook, uma referência a Francisco Sá 
Carneiro: “Um legado que permanece vivo, 42 
anos após o acidente que vitimou Francisco Sá 
Carneiro”. 
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Dia 9 

Dia Internacional Contra a Corrupção 

Portugal apresenta, recorrentemente, maus 
resultados no índice da corrupção. Dos poderes 
públicos pretendemos uma exigência cívica 
que se revela indissociável da defesa de ideais 
de transparência, rigor e representatividade 
nas tomadas de decisão dos poderes políticos. 
A demissão desta responsabilidade individual 
empobrece e desqualifica a Democracia. Os 
dados recorrentemente apontados 
demonstram a perceção social de que Portugal 
apresenta um elevado grau de corrupção, 
nunca podendo ser tolerado. No nosso país, os 
recursos não são abundantes, logo, não nos 
podemos dar ao luxo de apresentar níveis de 
corrupção tão elevados. Da ‘pequena’ à 
‘grande’ corrupção, esta atividade lesa as 
pessoas e o próprio Estado em dimensões 
catastróficas que facilitam a vida a poucos, 
prejudicando a muitos. Matosinhos deve 
promover melhor fiscalização às diversas 
associações que recebem apoio financeiro 
municipal e/ou que são geridas pela própria 
Câmara Municipal, e que, até agora, têm 
demonstrado muito pouca transparência e 
fiscalização por parte dos órgãos camarários. 
Pretendo reverter as políticas de adjudicações 
que a Câmara Municipal implementa, 
promovendo a transparência na atribuição de 
projetos na casa dos milhões de euros. 
Pretendo reforçar políticas de transparência 

orçamental do município. A classe política, por 
demasiado tempo, demonstrou pouca vontade 
em aplicar medidas concretas e eficientes, 
capazes de responder a esta problemática com 
já séculos de evolução. É tempo de, 
urgentemente, colocar em prática medidas 
concretas que tenham repercussões, em vez de 
desenvolvermos políticas simbólicas que 
poucos resultados produzem. 
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Dia 11 

O PSD/Matosinhos reivindica a construção de linhas “prioritárias” e “novos e urgentes” 
investimentos na rede de Metro neste concelho, do distrito do Porto, motivo pelo qual 
pediu uma reunião com a administração da empresa. 

Em comunicado, o presidente da concelhia do PSD/Porto, Bruno Pereira, referiu que “o projeto da 
linha de São Mamede de Infesta, que parte da Senhora da Hora em direção ao Hospital São João, no 
Porto, que culminaria com o encerramento da linha circular à volta da cidade do Porto foi 
“sucessivamente ultrapassada” por outros projetos. 

“Nos projetos de expansão futuros da Metro do Porto, esta linha tem de ser considerada prioritária, 
pois para além da grande densidade populacional e do impacto urbanístico, a mesma culmina com o 
encerramento das linhas circulares à volta da cidade do Porto”, considerou. 

Numa altura em que se comemoram os 20 anos do serviço comercial da Metro do Porto, o vereador 
social-democrata pediu uma reunião ao presidente do conselho de administração da Metro, Tiago 
Braga, para lhe apresentar um plano de investimentos na rede de metro, em Matosinhos. 

“Deve ser dada prioridade a uma linha para o norte do concelho de Matosinhos, para Leça da Palmeira, 
que sirva a Exponor, as novas zonas residenciais que estão na calha e acautelar o futuro do que vier a 
ser construído nos terrenos da Petrogal [antiga refinaria], seja habitacional, empresarial ou serviços, 
permitindo também o acesso às zonas balneares, por via metro”, disse. 

Bruno Pereira considerou que esta linha, devido à sua localização estratégica “paredes meias” com o 
Porto e com infraestruturas portuárias, aeroportuárias e viárias “inigualáveis” permitiria melhorar de 
“forma drástica” a mobilidade na Área Metropolitana do Porto (AMP), libertando a “congestionada 
A28 e a rotunda Produtos Estrela”. 
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Além disso, o social-democrata entendeu que a Metro não deve resumir os projetos de expansão a uma 
contingência financeira, mas diversificar e priorizar soluções dinâmicas, corrigindo desequilíbrios 
estruturais persistentes, tais como abolir as barreiras arquitetónicas existentes para pessoas com 
mobilidade reduzida, assegurando a igualdade de acesso às infraestruturas e locais públicos. 

“Mais devem optar por realizar empreitadas de aperfeiçoamento e reformulação da rede de metro, a 
qual em alguns troços se encontra em sobreposição e conflito com a rede rodoviária, criando um 
impacto de mobilidade nefasto dentro dos concelhos, como facilmente se exemplifica, nas rotundas do 
metro na saída da A4 para Matosinhos (rotunda da Avenida da República), na entrada para o Hospital 
Pedro Hispano ou ainda na rotunda da ESAD, sita nas imediações do NorteShopping”, sublinhou. 

 

Atualmente, estão em obra a extensão da Linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila d’Este (Vila Nova de 
Gaia), a construção da Linha Rosa (São Bento – Casa da Música), e está projetada a Linha Rubi (Santo 
Ovídio – Casa da Música). Divulgada no Notícias ao Minuto. 

 

Dia 12 

O presidente do PSD/Matosinhos defendeu que a presidente da câmara, a socialista Luísa Salgueiro, 
deveria colocar o cargo de presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) “à 
disposição” depois de constituída arguida no caso “Operação Teia”. 

“Luísa Salgueiro deve por o lugar enquanto presidente da ANMP à disposição pois é arguida neste 
processo e temos por analogia um secretário de Estado [Miguel Alves] que no mesmo processo pediu 
a demissão”, disse, em declarações à Lusa, o presidente do PSD/Matosinhos, Bruno Pereira. 

Para o social-democrata, os cargos que Luísa Salgueiro ocupa na Câmara de Matosinhos e na 
presidência da ANMP “são de natureza diferente”, uma vez que para a ANMP foi “institucionalmente 
indicada pelo Governo e eleita pelos restantes autarcas”, enquanto no município “foi eleita pelo povo”. 
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“Institucionalmente, Luísa Salgueiro não tem condições para continuar a ser presidente da ANMP”, 
referiu Bruno Pereira, rejeitando, no entanto, a saída da socialista da presidência da Câmara de 
Matosinhos. 

“Acho que o mínimo que Luísa Salgueiro tem a fazer não é a demissão da Câmara Municipal de 
Matosinhos, porque foi eleita com os votos do povo, mas, acima de tudo, deixar o cargo institucional 
que ocupa na ANMP”, reforçou. 

Na sexta-feira, a revista Sábado avançou que a presidente da Câmara de Matosinhos foi constituída 
arguida pelo Ministério Público (MP) no caso “Operação Teia”, investigado pelo Departamento de 
Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto por suspeitas de violação das regras da contratação pública, 
em dezenas de ajustes diretos. 

” A autarca socialista, à frente da Câmara de Matosinhos desde 2017, viu o município ser alvo de buscas 
em 2019, no âmbito precisamente da operação Teia. Na altura, a PJ [Polícia Judiciária] recolheu 
documentos no gabinete da presidência da câmara, onde trabalhava já, como chefe de gabinete, Marta 
Laranja Pontes, filha do ex-presidente do IPO do Porto José Maria Laranja Pontes, um dos principais 
visados na operação Teia. Agora, Luísa Salgueiro foi mesmo constituída arguida, a 24 outubro”, refere. 

De acordo com a Sábado, as suspeitas “prendem-se com a contratação de Marta Laranja Pontes” para 
chefe de gabinete da autarca socialista, que, segundo o MP, “teria ocorrido por influência pessoal dos 
principais arguidos do processo: Joaquim Couto e a sua então mulher, Manuela Couto, e do próprio 
Laranja Pontes, que já à altura era dado como próximo de Luísa Salgueiro”. 

“O auto de constituição de arguida, de um único parágrafo, confirma este enquadramento: `É suspeita 
de em 27 de outubro de 2017, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, 
abusando dos poderes e/ou violando os deveres inerentes às suas funções, e por influência conjugada 
de Joaquim Couto, Manuela Couto e José Maria Laranja Pontes, e com intenção de conceder benefício, 
ter nomeado Marta Laranja Pontes` como sua chefe de gabinete, `sem cumprimento dos requisitos 
legais` exigíveis”, adianta o semanário. 

A revista acrescenta que o despacho do procurador do MP sustenta que “o recrutamento da chefe de 
gabinete, sendo cargo de direção intermédia, deveria ter sido precedido de concurso público, não sendo 
suficiente o despacho de nomeação”. 

A Lusa tentou contactar a presidente da Câmara de Matosinhos, mas até ao momento não obteve 
resposta. 

Em declarações à revista Sábado, a autarca socialista, que ficou com Termo de Identidade e 
Residência, confessou-se “entre a perplexidade e a indignação”. 

“Como é que é possível um procurador dizer isso? Mas algum autarca alguma vez abriu concurso para 
escolher o chefe de gabinete? Os chefes de gabinete são cargos de designação, escolhemos o nosso 
gabinete, ninguém abre concurso. É um absurdo! A `designação` é o termo na lei 75/2013, artigos 42.º 
e 43.º”, referiu Luísa Salgueiro, acrescentando que para já não foi ouvida pelas autoridades. 

“Vão ter que me chamar, mas até agora nada”, afirmou, considerando ainda a ligação ao caso 
`Operação Teia` “injusta”. 

“Depois, é “caso Teia”, e vai tudo no mesmo saco. E eu não tenho nada a ver com isso”, referiu”. 
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Dia 14 

Foi publicado no “Povo Livre” a reivindicação do PSD/Matosinhos, relativa à necessidade de 
investimento em novas linhas da rede de metro do Porto.  

 

O PSD/Matosinhos alertou para a falta da rede de metro em Matosinhos: 
 
 
“A estação da Senhora da Hora tem problemas estruturais, verificando-se uma clara falta de 
investimento na expansão de novas linhas em Matosinhos - como o projeto da linha de São Mamede 
de Infesta que está sem progressos. Diariamente, cerca de 43 mil pessoas deixam e quase outras tantas 
entram em Matosinhos. Quem mora em São Mamede de Infesta e Senhora da Hora perde mais tempo 
nas deslocações. Apostar nesta linha é uma absoluta prioridade”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
#rumoa2025 

 

     
 

 

Página 67 de 121 

Dia 25 
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Dia 26 

O vereador e presidente do PSD Matosinhos, Bruno Pereira, em declarações à Porto Canal, apresentou 
a proposta do partido, para alargamento da linha de metro de Matosinhos. 

“O PSD de Matosinhos quer que a ponte de Leça na A28 seja alargada para acolher o Metro e melhorar 
a mobilidade na região, o partido queixa-se ainda que a linha de São Mamede de Infesta tem sido 
sucessivamente ultrapassada por outros projetos no Grande Porto e já pediu por isso uma reunião com 
a administração da Metro”. 
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Dia 29 

Na última reunião de Câmara do ano, foi aprovado um aumento do tarifário da água para 2023, em 
Matosinhos.  
 
Segundo Bruno Pereira: “O PS ficou isolado nesta decisão, sendo o único partido a votar a favor. O PSD 
Matosinhos não pode concordar com uma nova subida dos preços que a população tem de suportar. 
Em áreas transversais e que chegam cada vez mais aos bens essenciais, é já uma garantia para os 
portugueses (e matosinhenses em particular) que vão pagar mais pelo mesmo que utilizarem.  O custo 
de vida continua, assim, a subir. Não podemos ser indiferentes à crescente dificuldade de tantas 
famílias em pagarem as suas despesas mais básicas”. 
 
 

Matosinhos entra em 2023 com aumento da tarifa da água nada 
consensual 
 
“Na última reunião de câmara de Matosinhos de 2022, foi aprovada a proposta do aumento do tarifário 
da água para 2023, no concelho. Apenas o PS votou a favor, enquanto os restantes partidos rejeitaram 
a proposta. 

De acordo com a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, este aumento fundamenta-se 
na fórmula contratual da concessão da Indaqua, e que a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR) obriga o Município a aplicar. “Preferíamos que não aumentasse, mas não há 
nenhuma medida política nesta atualização, tratando-se simplesmente de um cumprimento das 
regras”, acrescentou a autarca em declarações publicadas pelo JN. Foi aprovado um aumento do 
tarifário da água para 2023, em Matosinhos. 

O PS ficou isolado nesta decisão, sendo o único partido a votar a favor desta decisão. 

O PSD Matosinhos veio a público dizer que “não pode concordar com uma nova subida dos preços que 
a população tem de suportar. Em áreas transversais e que chegam cada vez mais aos bens essenciais, 
é já uma garantia para os portugueses (e matosinhenses em particular) que vão pagar mais pelo 
mesmo que utilizarem”, pode ler-se na publicação do PSD Matosinhos na sua página de Facebook. 

O custo de vida continua a subir. Pelo que o PSD entende que a autarquia não pode “ser indiferente à 
crescente dificuldade de tantas famílias em pagarem as suas despesas mais básicas.”  

Publicado no Notícias Primeira Mão (6 de janeiro) 
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Em virtude do anúncio efetuado pela APDL, sobre a intenção de efetuar uma manutenção prolongada 
na ponte móvel durante alguns meses, o vereador social-democrata Bruno Pereira, perguntou que 
projetos a mesma apresentou à câmara, assim como o cronograma das obras. Segundo o presidente 
do PSD Matosinhos: “APDL ainda não concluiu o projeto de manutenção da ponte móvel de Leça, 
previsto para 2024. O seu encerramento vai afunilar ainda mais o trânsito na A28 e, 
consequentemente, piorar a mobilidade. Esta é uma situação recorrente com forte impacto no dia a 
dia dos matosinhenses. Esperemos que a nova administração da APDL colabore com os matosinhenses 
e não atrapalhe”. 

 

 

 

 

 
PSD Matosinhos, alertou para a falta da rede de 
metro em Matosinhos: “A estação da Senhora 
da Hora tem problemas estruturais, 
verificando-se uma clara falta de investimento 
na expansão de novas linhas em Matosinhos - 
como o projeto da linha de São Mamede de 
Infesta que está sem progressos. Diariamente, 
cerca de 43 mil pessoas deixam e quase outras 
tantas entram em Matosinhos. Quem mora em 
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora 
perde mais tempo nas deslocações. Apostar 
nesta linha é uma absoluta prioridade”. 
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II PARTE 
  

1. Convites 
 

No ano de 2022, os vereadores do PSD na CMM, receberam convites de diferentes entidades para 
participação em eventos de âmbito religioso, cultural e desportivo que decorreram, essencialmente, 
no concelho de Matosinhos, tendo os vereadores comparecido em determinadas iniciativas.  

 

2. Correspondência de entidades e munícipes 
 

Foi encaminhada para a vereação do PSD/Matosinhos correspondência de munícipes sobre situações 
de cariz pessoal e/ou de interesse concelhio, tendo as mesmas sido registadas, analisadas e tomadas 
as diligências necessárias à resolução das mesmas. 

 

3. Reuniões/visitas 
 

Foram solicitadas reuniões por parte de munícipes e de algumas entidades, tendo as mesmas sido 
registadas e agendadas. Ao logo do ano, realizaram-se algumas visitas de caráter institucional com 
organismos concelhios que prestam um serviço de relevância junto da comunidade matosinhense. 

 

4. Solicitação de informação ao executivo 
 

No decorrer de 2022, a vereação do PSD/Matosinhos, solicitou ao executivo documentos e 
informações/esclarecimentos sobre diferentes matérias, cujo conteúdo e complexidade, suscitaram 
dúvidas e incertezas. De referir, neste âmbito, as seguintes solicitações: 

  - Requerida informação adicional à Matosinhos Sport, no âmbito da visita efetuada à empresa 
municipal, no dia 3 de fevereiro; 
- Quais os investimentos a serem financiados através da contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo; 
- Mapas à escala 1:25 000 de todas as freguesias de origem do município de Matosinhos; 
- Tarifas Especiais nos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento; 
- “Requalificação da Orla Costeira – Medidas de defesa Costeira – Aprovação de Trabalhos a menos” 
(a que se referem os trabalhos a menos);  
- Estudo de impacto económico do “Brisa Beach Party 2022 – Comparticipação Isenção de Taxas”; 
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- Certidão integral da ata da RC de natureza pública, ocorrida no dia 13 de julho 2022 e cópia integral 
da gravação sonora da referida RC; 
- Títulos aquisitivos dos terrenos que são propriedade da CMM e que se situam na avenida Dr. Edison 
de Magalhães, à união das freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, concelho de 
Matosinhos; as plantas topográficas da sua localização e as fotocópias das descrições prediais de tais 
imóveis, bem como as correspondentes cadernetas prediais urbanas; 
- Resultado das análises das águas na frente marítima das praias de Matosinhos; 
- Regimento da CMM; 
- Report final do evento “QSP Summit 22 - Matosinhos Host City”; 
 - Locação Operacional de Veículos Ligeiros 2022;  
- Documentos relativos ao processo de prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos 
sólidos e de limpeza urbana; 
- Qualidade das águas do mar - praias do concelho de Matosinhos (setembro); 
- Cópia integral da gravação sonora da reunião de Câmara de 21/09/2022; 
- Programa de procedimento, caderno de encargos e respetivos anexos do “Concurso Público 
Internacional para prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e de 
limpeza urbana no concelho de Matosinhos – zona nascente e zona poente”;  
- Comparticipação financeira à “Associação Quarteto de Cordas de Matosinhos”: elementos 
respeitantes ao apoio de 2021;  
- Informação sobre a "Plataforma Oceano e Clima" (objetivo, vantagens, gestora do contrato, etc.); 
- Ponto de situação das candidaturas área social – Instituições; 
- Documentação relativa ao processo da “Aquisição de serviços para a instalação de iluminações de 
Natal no ano de 2022 e respetivo abastecimento de eletricidade” 
 

5. Reuniões de Câmara (RC) 
 

De mencionar que, em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19, as RC de 2022 realizaram-se 
inicialmente por videoconferência, sendo que, a partir de fevereiro, as mesmas passaram a ser 
presenciais. 

Na RC de oito de fevereiro, foi deliberado alterar o dia das reuniões, passando este Órgão a reunir-se 
quinzenalmente, às quartas-feiras, às 15h00, mantendo-se a transferência para o dia útil seguinte à 
realização da reunião sempre que coincida com um feriado.  No ano de 2022, realizaram-se trinta e 
uma RC, sendo que vinte e cinco foram ordinárias e as restantes extraordinárias. As reuniões públicas, 
realizaram-se nas diferentes freguesias do concelho. 
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a. Sentido de voto 
 

No período em análise, as matérias apresentadas nas reuniões do executivo, contemplaram inúmeros 
assuntos de âmbitos distintos que originaram diferentes análises e estudos, refletindo-se em 
dissemelhantes sentidos de voto. 

 

 

 

b. Subsídios e apoios 
 

Nas reuniões do Executivo, foram atribuídos subsídios/apoios a diferentes entidades. O gráfico que a 
seguir se apresenta, contem, de forma concisa, o sentido de voto dos vereadores do PSD/Matosinhos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
#rumoa2025 

 

     
 

 

Página 75 de 121 

c. Declarações de voto 
 

Em 2022, foram apresentadas, por parte dos vereadores do PSD/Matosinhos, cinco declarações de 
voto, as quais esclareceram o sentido da sua votação, em relação a determinadas matérias. As 
referidas declarações encontram-se no Anexo I, do presente documento. 

 

 

d. Presenças de vereadores nas RC 
 

O PSD/Matosinhos, nas últimas eleições autárquicas elegeu dois vereadores, designadamente, Bruno 
Filipe Monteiro Pereira e Maria Filomena Gondar Martins, ambos, sem pelouro atribuído. Na 
impossibilidade da sua comparência nas RC, foram substituídos pelos membros suplentes, Pedro 
Miguel Araújo Rodrigues e João Francisco Borges Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Presença de vereadores nas AM 
 

Na impossibilidade de comparecer às sessões da AM os vereadores eleitos, foram substituídos 
pelos membros suplentes, por ordem de eleição.  

Face ao exposto, apresenta-se tabela resumo, com a presença dos vereadores e as respetivas 
substituições.  
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f. Intervenções dos vereadores do PSD/Matosinhos na RC 
 

Os vereadores do PSD/Matosinhos, no período antes da Ordem do Dia, tiveram várias intervenções 
sobre diferentes matérias. As referidas intervenções encontram-se no Anexo II 

 

6. Assembleias Municipais (AM) 
 

No ano de 2022, realizaram-se catorze AM, sendo que cinco foram ordinárias e as restantes 
extraordinárias.  

 

a. Sentido de voto 
 

As matérias apresentadas nas sessões da AM, contemplaram inúmeros assuntos que conduziram a 
diferentes análises e estudos, originando sentidos de voto distintos. 
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b. Recomendações/votos de pesar 
 

No exercício das suas competências, os membros da AM apresentaram no ano de 2022, dois votos de 
pesar, duas recomendações e uma moção: 

AM de 28 de fevereiro - voto de pesar pelo falecimento do professor doutor José Luís Medina Vieira e 
moção (aprovada por unanimidade) pela Paz na Ucrânia e no Leste europeu (aprovada por maioria, 
com a abstenção da CDU); 

AM de 26 de setembro – voto de pesar pelo falecimento do ex-líder da união Soviética, Mikhail 
Gorbachev (aprovada por maioria, com os votos contra da CDU, abstenção do BE e restantes votos a 
favor) e recomendação, para a Avaliação da qualidade da água das praias do Concelho (rejeitada, com 
os votos contra do PS e do PAN, com as abstenções do Movimento de Cidadãos Eleitores António 
Parada, Sim! e da CDU e restantes votos a favor); 

AM de 19 de dezembro - recomendação de Apoio ao Passe Geral Gratuito da STCP/Metro do Porto 
para os Estudantes Matosinhenses (rejeitada, com os votos contra do PS, da CDU, do Movimento de 
Cidadãos Eleitores António Parada, Sim! e do PAN, com a abstenção do CHEGA, e os votos a favor o 
PSD, CDS-PP, BE, IL e deputado independente). 

Os referidos documentos encontram-se no Anexo III, do presente documento. 

 

c. Comissões 
 

Foram constituídas, no presente mandato, quatro comissões de acompanhamento, sendo que os 
membros do PSD/Matosinhos, foram afetos a estas comissões, da seguinte forma: 

“Comissão Ambiente, Planeamento e Mobilidade” - Efetivo Ana Almeida; suplente Francisco 
Covelinhas; 

“Comissão Desenvolvimento social” - Efetivo Rui André Martins; suplente Maria João Santos; 

“Comissão Educação, Juventude, Cultura e Desporto” - Efetivo Maria João Santos; suplente Bruno 
Nadais; 

“Comissão de Desenvolvimento Económico” – Efetivo Francisco Covelinhas; suplente Gonçalo Pinho. 
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III PARTE 
 

1. Contratação Pública 
 

Através da consulta do Portal dos Contratos Públicos, designado Portal BASE, o PSD/Matosinhos, 
agrega, anualmente, informação sobre a formação e a execução dos contratos públicos efetivados pela 
autarquia de Matosinhos. Esta síntese de dados, proporciona uma análise diferenciada das empresas 
que têm apresentado um maior número de contratações e/ou valores mais significativos de 
contratação. Nesta conformidade, expõe-se, uma sinopse, de alguns dos contratos/aquisições que 
apresentaram valores mais consideráveis, efetuados quer pela CMM, quer pelas empresas municipais 
Matosinhos Habit e Matosinhos Sport, respetivamente.  

 

1.1 CMM 

 

No ano de 2022, dos diferentes contratos efetuados pela autarquia de Matosinhos, que decorreram 
de Concursos Públicos, destaca-se com um valor bastante significativo, a contratação efetuada à 
empresa “GERTAL - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.”, para o “Fornecimento de 
refeições escolares - almoços e merendas”, no valor de 11 676 030,15 €. Esta empresa foi, igualmente 
contratada, através de um ajuste direto-regime geral, para a “Aquisição para o fornecimento de 
refeições escolares”, pelo valor de 398 818,70 €. 
 

Quanto aos procedimentos de Consulta Prévia, salienta-se a “ACLI - Soluções Energéticas, Lda.”, com 
um contrato para a “Alteração da iluminação existente para tecnologia LED no Centro de Desporto e 
Congressos de Matosinhos”, no valor de 149 498,92 € e a “Engeglobal, Lda.”, através da empreitada 
“Qualidade 100% Requalificação de Pavimentos na Av. Vasco Graça Moura - União de freguesia 
Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo”, no valor de 148 892, 55 €. 

Relativamente aos Ajustes Diretos de salienta-se a contratação efetuada com a “Viamove”, para os 
“Passes Estudante – Maré”, pelo valor de 499 924,00 €. 

Nos Acordos Quadro, a empresa “Cerejo da Silva, Unipessoal, Lda.”, com a manutenção de coberturas, 
apresentou uma faturação de 1 002 381,66€. De referir, igualmente a “Petrogal, SA”, com o 
“Fornecimento de combustíveis rodoviários, gasóleo e gasolina sem chumbo 95, por um ano com início 
em 2022, eventualmente renovável por um ano”, no valor de 416.554,00 €. 

Relativamente aos procedimentos de Concurso Limitado por Prévia Qualificação, de mencionar a 
“Totalmod”, com uma prestação de serviços para a “Reparação, fornecimento e instalação de fornos 
crematórios”, que perfez um total de 700 000,00 €. 
 
No que diz respeito ao número de adjudicações realizadas por empresa, de destacar a “Cerejo da Silva 
Unipessoal, Lda.” com vinte procedimentos, no ano de 2022, sendo que dezassete destes 
procedimentos, se referem a acordo quadro relativo à manutenção de coberturas AQ. A empresa 
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“Pedrifiel - Sociedade de Exploração de Granitos, Lda.” apresentou seis adjudicações, sendo dois 
procedimentos de concurso público e quatro consultas prévias, perfazendo um total de 526 658,98 €.  
 
Ainda neste âmbito, em termos de contratações, no ano em questão houve cerca de quatro empresas 
que apresentaram cinco contratos e cinco empresas com quatro contratos. 
 
 

1.2 Matosinhos Sport 
 

No período em análise, foram publicados cinquenta e sete contratos, existindo uma maior incidência 
no procedimentos de Ajuste Direto - Regime Geral, cerca de trinta, seguidos pelos procedimentos de 
Consulta Prévia e Concurso Público.  
 
Os contratos com maior expressão foram realizados com a “Petrogal”, através de um concurso público, 
para o “Fornecimento de gás natural por 12 meses”, pelo valor de 1 100 000,00 € e com a “EDP 
Comercial, S.A.” para “Fornecimento de energia elétrica a instalações abastecidas em baixa tensão 
especial e média tensão, por 12 meses”, por 800 000,00 € 

No período em análise o número de empresas que foram reincidentes em termos de contratação foi 
pouco significativo, sendo que nove empresas apresentaram mais do que uma contratação.  
 

 

1.3 Matosinhos Habit 
 

No ano de 2022, realizaram-se quarenta e dois contratos de diferentes âmbitos, nomeadamente, 
aquisições de serviços, empreitadas e obras públicas e locação de bens móveis, tendo sido adotados 
como procedimentos concursos públicos, consultas prévias, acordos quadros e ajustes diretos - regime 
geral. 

Dos contratos concretizados no referido período, dos procedimentos que atingiram um volume 
financeiro mais significativo, destaca-se a “Reabilitação de Fogos”, com a empresa “Engler - Engenharia 
e Reabilitação Urbana, Lda.”, através de Acordo Quadro, perfazendo 511 993,59 €. 

De referir a abertura de um Concurso Público para o “Aluguer Operacional de 6 viaturas elétricas 
ligeiras de passageiros”, com a empresa “Leaseplan Portugal, Lda.”, pelo valor de 111 674,88 €. 
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ANEXO I 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 23 DE FEVEREIRO 
 

-----No passado, dia 23 de fevereiro, no decorrer da reunião da Camara municipal de Matosinhos, os 
autarcas eleitos pelo PPD.PSD, relativamente ao ponto 7 da ordem de trabalhos, votaram contra o 
mesmo, pelo que apresentam a presente declaração de voto, a justificar o sentido de voto. Assim, 
resulta, desde logo, do “Programa de Concurso” devidamente publicitado pela Câmara Municipal de 
Matosinhos, que o objecto do concurso é “(…) o arrendamento de um edifício na Rua do Marreco, nº 
31, em Lavra, composto por dois pisos, com uma área de implantação de 181,74 m2 e com uma área 
bruta de construção de 363,48 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 13124 da união das 
freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Matosinhos sob o número 5405-Lavra, destinado à exploração de actividade de café, restaurante e 
similares, precedida de obras de reabilitação e adaptação do espaço.” – sublinhado nosso. --------------  
 ------- É também referido no citado “Programa de Concurso”, entre outros, que a proposta a elaborar 
deverá: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------- i) ser instruída com a “(…) descrição do serviço a instalar, na área de actividade de café, 
restaurante e similares, explicitando o conceito de proposta de exploração (…)”; e --------------------------  
 ------- ii) “(…) prever e incluir as obras de adaptação do equipamento em causa, particularmente de 
uma área, correspondente a 60 m2 da área útil, localizada no rés-do-chão, da fachada poente do 
edifício, destinada a Posto de Turismo, a que se junta uma área de utilização comum destinada a WC. 
Pretende-se que, de uma forma autónoma, e sem interferência directa na organização a actividade 
comercial a desenvolver, possa coexistir um espaço de acolhimento, apoio e informação complementar 
aos Postos de Turismo de Matosinhos e Leça da Palmeira, a ser gerido pelo Município de Matosinhos, 
com especial enfoque ao mercado dos peregrinos dos Caminhos de Santiago (…)”; --------------------------  
 ------- Igualmente se afere do dito “Programa de Concurso”, que serão considerados na valorização 
das propostas um conjunto de critérios, aí enunciados, que permitem garantir a qualidade na obra de 
reabilitação e adaptação do edifício, por estar em causa essas reabilitação e adaptação de um edifício 
destinado a acomodar o funcionamento de um serviço público e de uma actividade turística.
 -------  Da proposta apresentada pela concorrente (Anexo III) decorre, inequivocamente, que o 
arrendamento do denominado “Edifício do Marreco” destinar-se-á a posto de turismo, a alojamento 
local dos Caminheiros e Peregrinos de Santiago, a espaço de restauração e escola de Yoga. Contudo, 
no designado caderno de encargos, são assumidos diversos compromissos, entre os quais: --------------  
 ------- a) “(…) Assegurar com a máxima qualidade e preocupação ambiental (…) dos seguintes espaços. 
(…) 1.3 Espaço Hoteleiro – Bar e esplanada 1.4 Escola de Yoga – academia do Corpo e da Mente” – 
sublinhado nosso; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------- b) “(…) Disponibilizar 60 m2 da área útil localizada no r/c da fachada poente do edifício, para a 
finalidade de Posto de Turismo, à qual se juntará uma área de utilização backoffice e espaço para 
reuniões, 2 workstations, WC, local de pausa e pequena loja de venda (…). ------------------------------------  
 ------- Desnecessário se torna detalhar mais elementos da proposta (e da estimativa orçamental) 
apresentada(s) pela concorrente, que se dá(ão) aqui inteiramente por reproduzida(s)s, para se concluir 
que aquela proposta não se coaduna com o concurso público a que se reporta o Anúncio nº 187/2021, 
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publicado no Diário da República nº 169, 2ª Série, a 31 de Agosto de 2021, tão pouco com o 
referenciado Programa de Concurso. -------------------------------------------------------------------------------------  
Senão vejamos, o edifício a ser arrendado destinar-se-á também a Escola de Yoga, sendo que esta 
actividade não se enquadra objecto concursal; acresce que, a actividade a desenvolver pela 
proponente abrange também uma área descoberta do prédio urbano (tal como se encontra descrito 
no registo predial) – esplanada -, quando o concurso visava o arrendamento do “(…) edifício na Rua do 
Marreco, nº 31, em Lavra, composto por dois pisos, com uma área de implantação de 181,74 m2 e 
com uma área bruta de construção de 363,48 m2 (…). ---------------------------------------------------------------  
 ------- O Júri do Procedimento, ainda assim, propôs “(…) a adjudicação do arrendamento e exploração 
do Edifício da Praia do Marreco à concorrente Alexandra Cristina Canossa de Abreu.”, tendo 
dispensado a audiência, nos termos da alínea f) do nº 1 do artº 124º do CPA e do artº 125º do CPP, 
como de infere da “Informação de Adjudicação”, de 28 de Janeiro de 2022. -----------------------------------  
 ------- Submeter ao Executivo Municipal, para aprovação, a adjudicação definitiva do concurso público 
para arrendamento e exploração do Edifício da Praia do Marreco à indicada concorrente, é na opinião 
dos autarcas do PPD.PSD, admitir-se o alargamento do objecto do concurso, e ainda possibilitar o 
aumento da área a arrendar do prédio. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ------- O bem imóvel, prédio urbano, composto por edificação (área coberta de 181,74 m2) e 
logradouro (área descoberta de 2.558,26 m2) integra os bens patrimoniais do domínio privado do 
Município de Matosinhos. O Município de Matosinhos adquiriu o indicado prédio urbano por 
expropriação - aquisição de direito público. -----------------------------------------------------------------------------  
 ------- A 09 de Agosto de 2012, foi celebrada escritura de “Expropriação Amigável” no Edifício dos Paços 
do Concelho, exarada a folhas 38 e seguinte do livro de notas número “195”, cujo objecto é: ------------  
 ------- “(…)Prédio urbano sito na Rua do Marreco, números 5 e 31, freguesia de Lavra, com a área de 
dois mil setecentos e quarenta metros quadrados (2.740 m2), (…), inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 2419 e descrito na Conservatória do Registo predial de Matosinhos sob o número cinco mil 
quatrocentos e cinco, barra, dois mil e dez dez dezanove – Lavra (…)”. ------------------------------------------  
 ------- O Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, por despacho de 19 
de Outubro de 2011, declarou a utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação do bem 
imóvel identificado no parágrafo anterior tendo em vista a sua integral demolição no âmbito do 
projecto de “Requalificação da Orla Costeira”, conforme melhor se alcança do teor da referida 
escritura – sublinhado nosso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------- Acresce que, uma qualquer proposta apresentada a um concurso público encerra em si uma 
declaração negocial, isto é, um concorrente emite uma declaração de vontade dirigida à 
Administração, inserida num procedimento concursal, sujeito a princípios e regras próprias de 
contratação pública, visando a prática do acto administrativo de adjudicação, para poder contratar, 
celebrar o correspondente negócio jurídico (artigo 56º do Código dos Contratos Públicos). ---------------  
 ------- Ora, a declaração negocial emitida pela concorrente não corresponde ao objecto do concurso, 
nem tão pouco está limitada à área que o Município pretende arrenda. ----------------------------------------  
 ------- Face a todo o exposto, não podem os Vereadores do PPD/PSD acompanhar favoravelmente a 
proposta contida no ponto 7 da ordem de trabalhos da V Reunião Ordinária da Câmara Municipal e 
submetida a apreciação, onde se inclui a minuta do contrato de arrendamento, por estar em causa o 
cumprimento da lei vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------  Pelo supra exposto e por duvidas no cumprimento da lei vigente os Vereadores do PPD/PSD 
votam contra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  



 

 

 
#rumoa2025 

 

     
 

 

Página 84 de 121 

DECLARAÇÃO DE VOTO 20 DE ABRIL 

 
No dia 20 de Abril do ano em curso foram levadas à Câmara Municipal, décima reunião ordinária, as 
propostas contidas nos pontos dez, onze e doze da ordem do dia, que aqui se dão integralmente por 
reproduzidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tais propostas respeitam à celebração de dois contratos programa de desenvolvimento desportivo e 
de um contrato-programa de patrocínio desportivo, com as entidades melhor identificadas nos 
referidos pontos da ordem dia, que igualmente se dão inteiramente por reproduzidos. -------------------  
Decorre do regime estatuído no Decreto-Lei nº 273/2009, de 01 de Outubro (com posteriores 
alterações, que estabelece o Regime Jurídico dos Contratos-programa de Desenvolvimento 
Desportivo), com maior relevância às questões em apreço, que: -------------------------------------------------  
------i) as autarquias locais podem celebrar contratos com clubes desportivos (entre outros), com vista 
à atribuição de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios desportivos, 
conforme resulta da redacção conjugada dos artºs 2º e 3º, nº 1, alínea d); ------------------------------------  
------ii) a celebração dos contratos-programa visa, entre outros objectivos, que a concessão dos apoios 
seja acompanhada de “uma avaliação completa dos custos de programa ou projeto, assim como dos 
graus de autonomia financeira, técnica, material e humana previstos para a sua execução”, e pretende 
também assegurar “a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios 
são concedidos” (artº 8º, alíneas b) e e)); --------------------------------------------------------------------------------  
------iii) os contratos-programa devem incluir, nas suas cláusulas ou em anexo aos mesmos, os 
programas de desenvolvimento desportivo que são objecto da comparticipação. Para efeitos do 
diploma, os projectos de construção ou melhoramento de instalações e equipamentos desportivos, 
consideram-se programas de desenvolvimento desportivo (artº 11º, nº 2, alínea c)); -----------------------  
------iv) os programas de desenvolvimento desportivo devem conter os elementos elencados no artº 
12º, designadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------descrição e caracterização específica das actividades a realizar; -------------------------------------------- 
------justificação do programa, nomeadamente do ponto de vista do desenvolvimento das modalidades 
em causa e das provas, competições ou eventos desportivos a realizar; ----------------------------------------  
------quantificação dos resultados esperados com a execução do programa; -----------------------------------  
------previsão dos custos e das necessidades de financiamento público, com os respectivos 
cronogramas ou escalonamentos; -----------------------------------------------------------------------------------------  
------calendário e prazo global de execução do programa de desenvolvimento desportivo, etc; ----------  
------v) o contrato está subordinado à forma escrita, devendo a respectiva minuta ser previamente 
submetida às autorizações e aprovações exigidas pela lei, ao abrigo do disposto no artº 13º; ------------  
------vi) os contratos-programa devem regular expressamente, entre outros: ---------------------------------  
------o objecto do contrato; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------obrigações assumidas pela entidade responsável pela execução do programa de desenvolvimento 
desportivo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------prazo de execução do programa; ------------------------------------------------------------------------------------ 
------custo previsto do programa e definição das responsabilidades de financiamento; --------------------- 
------regime de comparticipação financeira; -----------------------------------------------------------------------------  
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------destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do programa e responsabilidade pela sua 
gestão e manutenção, bem como as garantias de afectação futura dos mesmos bens aos fins do 
contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------sistema de acompanhamento e controlo da execução do programa; -------------------------------------- 
------condições de revisão do contrato.-----------------------------------------------------------------------------------  
------Ora, temos como requisito da celebração de tais contratos, por imposição legal (artº 11º), que os 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo integram, no respectivo clausulado ou em anexo 
ao mesmo, o programa de desenvolvimento desportivo objecto da comparticipação (o nº 2 do mesmo 
artigo 11º). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------É da essência do contrato que este tem por objectivo atribuir um apoio (que pode revestir diversas 
formas), visando uma determinada actividade, necessariamente futura. --------------------------------------  
------Essa actividade será a prevista no Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pela 
entidade beneficiária e que, por isso, fará necessariamente parte integrante do contrato-programa. 
Um contrato-programa visa apoiar o desenvolvimento de um conjunto de acções e actividades futuras, 
nele previamente definidas, devidamente calendarizadas (programa), sujeitas a métricas de 
desenvolvimento (de evolução, de realização e de concretização ou de atingimento) acompanhadas e 
auditadas, métricas essas determinantes para a atribuição dos apoios previstos. ----------------------------  
A lei é clara: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------o Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pela entidade beneficiária fará 
necessariamente parte integrante do contrato-programa, no respectivo clausulado ou em anexo ao 
mesmo - (o nº 2 do mesmo artigo 11º, norma imperativa). ---------------------------------------------------------  
------Considero não ser admissível deliberar e aprovar um contrato-programa a celebrar que não 
espelhe no seu conteúdo ou em documento anexo o designado “programa de desenvolvimento 
apresentado pela entidade beneficiária, em virtude deste programa ser requisito de celebração de tal 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------Nesta conformidade e em face da violação do Regime Jurídico dos Contratos-programa de 
Desenvolvimento Desportivo, vigente, a Vereadora do PPD/PSD vota contra nos indicados pontos dez, 
onze e doze. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 13 DE JULHO 

 
 --------- No que respeita à matéria sobre actas das reuniões de Câmara, ordinárias ou extraordinárias, 
regem as normas contidas no Regime Jurídicos das Autarquias Locais (Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como as normas inclusas no Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei 
nº 4/2015, de 7 de Janeiro, na sua actual redacção). -----------------------------------------------------------------  
--------- Há a considerar, a montante, que em matéria administrativa vigora o princípio da legalidade – 
artº 3º do Código do Procedimento Administrativo e artº 266º da Constituição da República 
Portuguesa. O Direito Administrativo veda, ou proíbe, tudo quanto expressamente não consinta, 
enquanto que o Direito Civil consente tudo o que expressamente não proíba. --------------------------------  
--------- Do teor da acta deverá constar um resumo do que de essencial se tiver passado em cada sessão 
ou reunião, e seja relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade das deliberações 
tomadas – nº 1 do artº 57º do Anexo I da dita Lei nº 75/2013 e nº do artº 34 do Código do Procedimento 
Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- É verdade que na primeira reunião da Câmara Municipal, realizada a 19 de Outubro de 2021, 
foi aprovado por unanimidade, sob proposta da Sra. Presidente da Câmara, que “(…) No conteúdo das 
atas das reuniões só constem as proposta, respectivas deliberações e declarações de voto, quando 
expressamente requeridas. (…)”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- No entanto e não obstante o PSD ter votado favoravelmente, temos, no presente, que esta 
deliberação não poderia ter sido tomada, tão pouco deveria ter sido efetuada tal proposta pela Sra. 
Presidente, por contrariar o que se encontra estipulado na lei. --------------------------------------------------- 
--------- A lei vigente estipula no Regime Jurídico da Autarquias Locais que “De cada sessão ou reunião 
é lavrada ata, a qual contém um resumo do que de essencial nela se tiver passado (…)” – primeira parte 
do nº 1 do artº 57º -, e no Código do Procedimento Administrativo que “De cada reunião é lavrada 
ata, que contém um resumo de tudo o que nela tenha ocorrido e seja relevante para o conhecimento e 
a apreciação da legalidade das deliberações tomadas (…)” – primeira parte do nº 1 do artº 34º. --------  
--------- Acresce que, à Sra. Presidente da Câmara cumpre “(…) além de outras funções que lhe sejam 
atribuídas, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a 
regularidade das deliberações” – nº 2 do artº 21º do Código do Procedimento Administrativo. ---------- 
--------- Sucede que, no decurso da ordinária, pública, de 13 de Julho último e a propósito da proposta 
inserta no ponto “dois” da ordem do dia foram proferidas declarações pela Sra. Presidente da Câmara, 
pela Vereadora do PSD e pelo Vereador Sr. Dr. António Parada, que encerram factos juridicamente 
relevantes, inclusive no que respeita à ofensa da honra da Vereadora do PSD. Tudo o que ocorreu tem 
relevância para o conhecimento de todos aqueles que tenham interesse, e sem um qualquer resumo 
do que se passou torna-se difícil apreciar a legalidade da deliberação tomada (?). ---------------------------  
--------- Para além do já referido, do conteúdo da referida Acta resulta expressamente, e no que tange 
aquele ponto “dois” da ordem do dia, que “(…) A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar 
a presente proposta da ordem de trabalhos. (…)”. O PSD pode afirmar, tendo em consideração a 
gravação da reunião da Câmara, que o ponto em crise foi retirado de forma unilateral pela Sra. 
Presidente da Câmara, em virtude de não ter colocado a votação a retirada da proposta contida no 
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dito ponto da ordem do dia. Ora, a ser assim menção constante da acta quanto à deliberação é 
inverídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- Ficam, assim, consignadas as razões de facto e de direito que fundamentam o voto contra a 
aprovação da Acta da reunião de Câmara, realizada a 13 de Julho último, pelos Vereadores do 
PPD/PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 21 DE SETEMBRO 

 
 (Ponto 3, da ordem de trabalhos da XXIII Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Matosinhos, 
ocorrida no dia 21 de setembro de 2022, como título: “3. DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DA SENHORA DA HORA E SÃO MAMEDE DE INFESTA – PARECER NOS TERMOS E PARA O EFEITO DO 
DISPOSTO NO N.º 4 DO ART.º 12º DA LEI N.º 39/2021, DE 24 DE JUNHO”) -------------------------------------
- Sobre esta temática os Vereadores de PSD efetuaram uma análise do ponto 3 em duas vertentes: a 
primeira, no que se refere ao conteúdo do Parecer Jurídico, efetuado pela Divisão de Assuntos 
Jurídicos, do Departamento Jurídico do Município de Matosinhos; e segundo, no que tange ao 
processo que acompanhou a criação da proposta apresentada de desagregação das freguesias que se 
encontra em análise.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Retrospetivando, a proposta em análise foi apresentada por um Movimento de Cidadãos que, 
de acordo com a alínea e) do número 1 artigo 4º da Lei nº 39/2021, expressou a vontade política da 
população, no sentido da desagregação das freguesias da Senhora da Hora e de São Mamede de 
Infesta, socorrendo-se de toda a informação pública disponibilizada pela União de Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e da Senhora da Hora (UFSMISH), bem como de outros documentos produzidos 
por outras entidades, tal como o mapa à escala 1/25000, como forma de cumprir os requisitos 
definidos na Lei. Ainda assim, para obtenção de todos os documentos oficiais, solicitou por email a 22 
de fevereiro ao Presidente do Executivo e ao Presidente da Assembleia de Freguesia da União de 
Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora, toda a informação, não tendo merecido 
resposta, nem remessa da documentação solicitada, até ao momento de discussão deste assunto nesta 
reunião de Câmara, a 21 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- A proposta de desagregação foi criada de acordo com a Lei nº 39/2021 e mereceu a aceitação 
de todas as forças partidárias representadas na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e da Senhora da Hora, realizada no dia 11 de agosto de 2022, com voto favorável 
de todas as forças políticas, com a exceção do Partido Socialista. Reforce-se, o PS não aceitou a 
proposta de desagregação expressado no seu voto contra. -------------------------------------------------------- 
--------- O parecer jurídico apresentado e datado de 12 de setembro de 2022, está em linha com o 
documento já produzido pelo Executivo da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora 
da Hora, de 19 de julho de 2022, onde se conclui que a proposta apresentada não cumpre os requisitos, 
porque não é acompanhada dos documentos instrutórios obrigatórios, tais como: ------------------------- 
- Indicação do número de trabalhadores e respectivas carreiras profissionais, remunerações e encargos 
sociais das freguesias de origem a transferir para a nova freguesia; --------------------------------------------- 
- Mapa à escala 1:25.000 da área da nova freguesia; ----------------------------------------------------------------- 
- Mapa à escala 1:25.000 das freguesias de origem; ------------------------------------------------------------------ 
- Inventário dos bens móveis e imóveis, universalidades, direitos e obrigações das freguesias de origem 
a transferir para a nova freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- População e Território; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Critério de eficácia e eficiência da gestão pública; ------------------------------------------------------------------- 
--------- Da análise do processo de desagregação das freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora 
da Hora os Vereadores do PSD entendem que se deve proceder à desagregação das freguesias, 
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atendendo sobretudo à história, à identidade e à cultura de cada uma das freguesias, tal como definido 
no artigo 4º da Lei nº 39/2021 que define os critérios de apreciação das propostas de criação de 
freguesias, no número 1: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Prestação de serviços à população; ------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Eficácia e eficiência da gestão pública; -------------------------------------------------------------------------------- 
c) População e território; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) História e identidade cultural; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Vontade política da população, manifestada pelos respetivos órgãos representativos.------------------  
--------- Clarificando no número 2 do mesmo artigo 4º que “os critérios enumerados nas alíneas a) b) c) 
d) e e), são de verificação obrigatória, quer para as novas freguesias, quer para as freguesias que as 
originaram”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Aqui chegados, é entendimento dos Vereadores do PSD: ------------------------------------------------- 
Um - o ponto indicado no parecer relativo à indicação do número de trabalhadores e respectivas 
carreiras profissionais, remunerações e encargos sociais das freguesias de origem a transferir para a 
nova freguesia encontra-se detalhado na alínea a) do número 1 do artigo 5º da Lei nº 39/2021, 
constando os critérios “de prestação de serviços à população, deve ter em conta os seguintes 
requisitos: a) a garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo de emprego público a 
transitar do mapa de pessoal da junta ou juntas de freguesia de origem, ou da respetiva câmara 
municipal”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Não se vislumbra que da especificação da alínea a) do número 1 do artigo 5º da Lei nº 39/2021 
decorra a obrigatoriedade de definição imediata de recursos humanos a alocar a uma ou outra 
freguesia, por isso consideramos que a apresentação do mapa global de trabalhadores da União de 
Freguesias bastará, para assegurar “a garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo 
de emprego público a transitar”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------Acresce que, esta informação de remunerações, encargos sociais, não é de carácter público, e 
que se fosse de apresentação obrigatória, comprometia e impossibilitaria à partida o processo 
democrático de participação de qualquer movimento popular no processo de criação de freguesias, o 
que não está expresso na letra da Lei, nem nos parece que seja o espírito do legislador. ------------------ 
Dois - o ponto indicado naquele parecer relativo à eficácia e eficiência da gestão pública, menciona 
que a proposta não apresenta o relatório financeiro de viabilidade económica das freguesias, nem o 
demonstram nos documentos anexos, demonstrando uma participação mínima no Fundo de 
Financiamento de Freguesias correspondente a 30% do valor daquele fundo atribuído às freguesias 
que lhe dão origem. Uma vez mais, reiteramos, esta informação não é de carácter público. Todavia, 
cumprindo o número 2 do artigo 4º da Lei nº 39/2021 este ponto é também de verificação obrigatória 
e por tal não se coaduna com um mero documento de instrução da proposta, ao que acresce a 
informação prestada pela Senhora Presidente da Câmara que, para verificação deste critério, face à 
sensibilidade e rigor de informação, solicitou esta análise a uma reputada empresa de Consultoria……. 
……….Assim sendo, julgamos que este critério está cumprido, apenas não são apresentados os cálculos, 
podendo, portanto, ser melhorado. Mas é necessário o espírito colaborativo dos eleitos socialistas no 
melhoramento da informação para verificação obrigatória deste critério, com vista a assegurar a 
vontade política da população, expressa nesta proposta do Movimento Popular para a desagregação 
desta União de Freguesias e criação das freguesias da Senhora da Hora e S. Mamede de Infesta.  
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Três - o ponto indicado no referido parecer e relativo ao critério população que, de acordo com a Lei, 
não pode considerar freguesias com um número inferior a 750 eleitores, menciona que não é 
demonstrado, nem evidenciado com dados oficiais da Direção-Geral das Autarquias Locais o número 
de eleitores destas freguesias, sendo apenas indicado na proposta que a freguesia da Senhora da Hora 
tem mais de 20.000 eleitores e a de S. Mamede de Infesta o seu número é superior a 19.900, segundo 
informação da Direção-Geral das Autarquias Locais. Fica claro que, o legislador quer assegurar que as 
freguesias a todo o instante não têm um número inferior a 750 eleitores que, no caso das duas 
freguesias em análise, é 25 vezes superior, não correndo o risco de incumprir o critério de criação das 
freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------Porém, também neste ponto devemos relembrar que este critério é de verificação 
obrigatória, de acordo com o número 2 do artigo 4º da Lei nº 39/2021, por isso não aceitamos a 
obrigatoriedade de apresentação dos documentos oficiais da Direção-Geral das Autarquias Locais, 
sobretudo porque, face ao dinamismo de entrada e saída de pessoas destas freguesias, a informação 
fica rapidamente desatualizada, ou seja, entre o momento de criação de uma proposta instruída com 
os documentos oficiais da Direção-Geral das Autarquias Locais e a sua aprovação na Assembleia de 
Freguesia (que ocorreu a 11 de Agosto), o envio para a Assembleia Municipal (cujo parecer da Câmara 
tinha que ser dado até 23 de Setembro), o posterior envio para a Assembleia da República e a sua 
validação e aprovação, o número de eleitores expresso nos documentos oficiais da Direção-Geral das 
Autarquias Locais pode estar desatualizado, por poder ocorrer entrada de eleitores e saída de 
eleitores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Desta forma, não aceitamos a análise expressa no parecer jurídico sobre este ponto. ------------ 
Quatro - o ponto indicado no parecer no que tange ao critério do mapa à escala 1:25.000, é 
mencionado que a proposta não cumpre o critério, porque não apresenta um mapa à escala 1:25.000, 
mas antes no seu lugar um ortofotomapa, com os limites do território. Dada a obrigatoriedade de 
verificação dos limites do território e não tendo o Movimento de criação das freguesias encontrado 
um mapa à escala 1:25.000, optaram por anexar a informação que provasse os limites territoriais, com 
o fim de auxiliar a decisão de criação das freguesias. Acresce que, por informação prestada pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara este tipo de mapas à escala 1:25.000 não são públicos, nem tão pouco 
estão disponíveis nas Uniões de Freguesia, logo terão que ser solicitados à Câmara Municipal.---------- 
-----------Assim, questionamo-nos como pode ser cumprido este critério sem a colaboração da Câmara 
Municipal? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Recordamos que, sobre esta matéria a Lei nº 39/2021 menciona claramente no número 3 do 
artigo 10º: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“A proposta de criação de freguesia deve ser acompanhada de todos os documentos considerados 
relevantes para a sua apreciação, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------- 
a) Mapa à escala 1:25.000 da área da nova freguesia; --------------------------------------------------------------  
b) Mapa à escala 1:25.000 das freguesias de origem, indicando as alterações a introduzir no respetivo 
território; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Inventário dos bens móveis e imóveis, universalidades, direitos e obrigações das freguesias de origem 
a transferir para a nova freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Indicação do número de trabalhadores e respectivas carreiras profissionais, remunerações e 
encargos sociais das freguesias de origem a transferir para a nova freguesia”.  ------------------------------ 
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--------Assim, para cumprir este critério de apresentação do mapa, a proposta de criação da freguesia 
terá que contar com a colaboração da Câmara Municipal, para disponibilização do dito mapa à escala 
1:25.000 e não um ortofotomapa. Os limites não se alteram, a área continua a ser a mesma, num mapa 
ou num ortofotomapa, mas o que se pede é um documento que só a Câmara possui. Desta forma, a 
Câmara Municipal deveria ter disponibilizado o mapa, demonstrando uma atitude colaborativa com a 
expressada vontade política da população. É que tal população mesmo distante da documentação, 
preocupou-se e elaborou uma proposta de criação das freguesias da Senhora da Hora e S. Mamede de 
Infesta, e com a apropriação da sua vontade por todos os outros partidos (exceto o Partido Socialista), 
poderia melhorar a proposta com a apresentação dos documentos solicitados tendente à aprovação 
da criação destas novas freguesias, junto da Assembleia da República. Chegada a proposta à 
Assembleia da República, o Partido Socialista só não aprovará a sua criação se não tiver vontade 
política, dada a descrição da proposta e as evidencias verificáveis. É que na Assembleia da República, 
o Partido Socialista detém maioria absoluta. Os argumentos de reprovação da proposta são infundados 
e só ocorrerão se o Partido Socialista não tiver vontade política, sublinhe-se. ………………………………………. 
Cinco - o ponto indicado no parecer relativo ao critério do inventário a transferir para a nova freguesia, 
está expresso na c) do número 3 do artigo 10º da Lei nº 39/2021, mencionando que a proposta “deve 
ser acompanhada de todos os documentos considerados relevantes”, nomeadamente, inventário dos 
bens móveis e imóveis, universalidades, direitos e obrigações das freguesias de origem a transferir. Ou 
seja, o legislador diz que deve ser apresentado todo o inventário da União de Freguesias, para que 
possa ser “repartido” pelas novas freguesias. Essa “repartição” caberá à Comissão que será 
obrigatoriamente criada após a aprovação da criação das novas freguesias na Assembleia da República, 
tal como expresso no artigo 17º da Lei nº 39/2021, onde no seu número 5 menciona “Compete à 
comissão instaladora preparar a realização das eleições para os órgãos autárquicos e executar todos 
os demais atos preparatórios estritamente necessários ao funcionamento da inventariação dos bens 
móveis e imóveis, universalidades, direitos e obrigações da freguesia de origem a transferir para a 
freguesia resultante do processo de criação de freguesias”. ………………………………………………………………… 
-----------Pelo exposto, e que decorre da leitura atenta da Lei nº 39/2021 que define o regime jurídico 
de criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei nº11-A/2013, de 28 de janeiro, que 
procede à reorganização administrativa do território das freguesias, não concordamos com o parecer 
jurídico doutamente produzido, acreditando que a proposta apresentada pode e deve ser melhorada 
e habilitada com documentos que só a Câmara Municipal possui, bastando à Câmara Municipal 
apropriar a proposta apresentada, tal como apropriaram todos os Partidos representados na 
Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora 
fizeram, com exceção do Partido Socialista. …………………………………………………………………………………………. 
----------Por tudo o atrás consignado, não se compreende que o Partido Socialista não aceite esta 
proposta, com o único argumento de não carrear os documentos que devem suportar tal proposta (e 
que pelo que informaram só a Câmara Municipal possui). ……………………………………………………………………. 
-----------Face ao entendimento dos Vereadores do PSD, este processo só não tem a aprovação do PS, 
porque a proposta não é da sua iniciativa. Esta é a única justificação em face da proclamada 
paternidade da proposta. Mas sempre afirmaremos que o Partido Socialista não é o progenitor da 
proposta de desagregação das freguesias. Até porque todos sabemos que muito antes da publicação 
da nova Lei, em 2018, os Movimentos Populares se organizaram em reuniões na Assembleia da 
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República, e desde dezembro de 2021 procuram elaborar propostas para a criação das novas 
freguesias. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-----------Tal como mencionado inicialmente, analisamos este ponto em duas vertentes: a primeira, no 
que se refere ao conteúdo do Parecer Jurídico, efetuado pela Divisão de Assuntos Jurídicos, do 
Departamento Jurídico do Município de Matosinhos; e segundo, no que tange ao processo que 
acompanhou a criação da proposta apresentada de desagregação das freguesias que se encontra em 
análise. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..A referenciada segunda vertente carece de cabal explicação, em face das declarações 
produzidas pela Senhora Presidente da Câmara Municipal. …………………………………………………………………. 
De acordo com a informação que nos disponibilizaram e que anexamos, no dia 22 de fevereiro de 2022, 
pelas 18:18 foi enviado um email do Movimento Pela Freguesia da Senhora da Hora, para o Senhor 
Presidente do Executivo da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora e para 
o Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da 
Hora, a solicitar a seguinte documentação para elaboração de uma proposta de criação das novas 
freguesias da Senhora da Hora e de S. Mamede de Infesta: ………………………………………………………………….. 
- Mapa à escala 1:25.000 da área da freguesia da Senhora da Hora e de S. Mamede de Infesta; …………. 
- Inventário dos bens móveis e imóveis, universalidades, direitos e obrigações das freguesias de origem 
a transferir para a nova freguesia; ………………………………………………………………………………………………………… 
- Indicação do número de trabalhadores e respectivas carreiras profissionais, remunerações e encargos 
sociais das freguesias de origem a transferir para a nova freguesia; ……………………………………………………… 
- Relatório financeiro comprovativo da participação mínima de 30% FFF  
------------Curiosamente, todos os documentos solicitados e não disponibilizados servem de argumento 
para o “chumbo” da proposta, tanto no documento datado de 19 de julho de 2021, pelo Executivo da 
União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora, no seguimento de uma reunião 
extraordinária, como no parecer jurídico elaborado pelo Departamento Jurídico da Câmara Municipal 
de Matosinhos, com uma diferença apenas. O documento do Executivo da União de Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e da Senhora da Hora sugere na última página do referido parecer local que as 
propostas apresentadas para criação das freguesias “sejam objeto de análise e melhoramento, para 
que, possam garantir” a desagregação das freguesias. …………………………………………………………………………. 
…………….Sobre esta situação, consideramos que carece de explicações, porque na verdade tudo é 
explicável, mas é (para nós) estranho que uma solicitação muito específica e clara, datada de 22 de 
fevereiro de 2022, não tenha merecido resposta, nem tão pouco a disponibilização dos documentos 
possíveis até pelo menos ao dia 19 de julho (momento em que o executivo emitiu parecer sobre a 
proposta), sobretudo quando é a ausência desta informação e a falta da documentação o argumento 
para o “chumbo” desta proposta na União de Freguesias e na Câmara Municipal, o que reforça a nossa 
crença que esta proposta só não avançará, por “capricho” do Partido Socialista que, a todo o custo, 
quer assumir a Paternidade da proposta, mesmo quando não foi o progenitor da proposta de 
desagregação das freguesias da Senhora da Hora e de S. Mamede de Infesta. ……………………………………… 
------------Os vereadores do PSD sendo favoráveis à desagregação das freguesias da Senhora da Hora e 
de S. Mamede de Infesta e, tendo contribuído para a apresentação e aprovação da proposta de criação 
das freguesias na Assembleia de Freguesia, votam contra este ponto, por todos os motivos expostos, 
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sobretudo depois de saber que os documentos que são argumento para o “chumbo” constantes do 
parecer jurídico, tão somente foram solicitados a 22 de fevereiro de 2022. ………………………………………….. 
-----------Cumpre, ainda nesta declaração de voto, informar e esclarecer que contrariamente ao que a 
Senhora Presidente de Câmara declarou na reunião de Câmara, o PSD nunca foi contra o Movimento 
de Criação da Freguesias da Senhora da Hora e de S. Mamede de Infesta, nem contra a desagregação 
das freguesias, e muito menos se ausentou de uma Assembleia Municipal para não ouvir a proposta 
do referido Movimento, tal como poderá ser verificado na ata da referida Assembleia Municipal. O 
comportamento dos deputados municipais, teve na origem as declarações da Presidente da 
Assembleia Municipal e de alguns deputados de outros partidos. A verdade é que o deputado e líder 
da bancada do PSD à data, Pedro da Vinha Costa, alertou para o facto de a lei não estar a ser cumprida, 
uma vez que a proposta apresentada estava assinada pelos cidadãos, mas não se encontravam juntas 
as fotocópias dos documentos de identificação dos assinantes. …………………………………………………………… 
Claro está que, o incumprimento da lei foi tido por irrelevante pela Senhora Presidente da Assembleia 
Municipal, bem como por alguns deputados de outros partidos. Basta como prova deste facto o 
conteúdo da indicada ata. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………..Isto dito, e ao contrário do declarado publicamente pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal, o PSD nunca foi contra a desagregação das freguesias da Senhora da Hora e de S. Mamede 
de Infesta apresentada pelo Movimento de Criação das Freguesias da Senhora da Hora e de S. Mamede 
de Infesta. O PSD insurgiu-se contra uma proposta que não se encontrava devidamente instruída nem 
tão pouco deveria ter sido incluída na ordem de trabalhos, em face do que lei prescreve. ………………….. 
Insistem os Vereadores do PSD, os deputados municipais do PSD não acompanharam a discussão do 
ponto da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal porque estando a proposta indevidamente 
instruída nem sequer deveria ter sido colhida pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal para 
discussão no órgão deliberativo. Aliás, publicamente foi afirmado pelo deputado do PSD e líder da 
bancada, Pedro da Vinha Costa, “Existem valores imprescindíveis para o desempenho do cargo que a 
Sra. Dra. Palmira cada vez mais ocupa, mas cada vez menos exerce.”. ………………………………………………… 
Verificou-se incumprimento da lei, e sendo assim a Senhora Presidente da Assembleia Municipal dirigiu 
incorretamente os trabalhos por não ter assegurado o cumprimento da lei. ……………………………………… 
……………A Senhora Presidente da Câmara Municipal faltou à verdade quando declarou coisa diversa 
do sucedido naquela Assembleia Municipal, e fê-lo com o único intuito de descredibilizar o PSD. Mas 
mais uma vez a história fala e os documentos relatam, sendo por isso possível afirmar do populismo 
que invade o Partido Socialista na Câmara Municipal de Matosinhos, ainda que à custa de adulteração 
de factos ocorridos. Também, e nos dias que correm, à Sra. Presidente da Câmara Municipal se pode 
verter a mesma afirmação de outrora a respeito do desempenho da Senhora Presidente da Assembleia 
Municipal…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 14 DE DEZEMBRO 

 
 ------------Da Ordem de Trabalhos da XVIII Reunião Ordinária da Câmara Municipal consta, entre outros, 
o ponto 10 que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------“CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE GRATUITO SOBRE OS TERRENOS MUNICIPAIS 
SITOS NA RUA HERNANI TORRES, NA SENHORA DA HORA, A FAVOR DO PADROENSE FUTEBOL CLUBE”. 
 ------------A propósito de tal ponto foram exarados despachos, cujas datas se desconhecem, pela 
Divisão de Gestão Patrimonial e pelo Departamento Financeiro, que se dão aqui inteiramente por 
reproduzidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------Sucede que, o título do ponto 10 ou está incompleto ou está erradamente descrito.  
 ------------Senão vejamos, --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------A matéria levada a discussão e votação é que a Assembleia Municipal ratifique um acto 
administrativo praticado pela Presidente da Câmara Municipal, Senhora Dra. Luísa Salgueiro, sem 
competência para tal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------E qual foi o acto praticado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal? Foi a constituição 
do Direito de Superfície sobre dois bens imóveis, compostos cada um deles por campo de futebol (e 
não terrenos municipais), actualmente inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 10120 e 10121 
da união das freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, pelo prazo de 20 anos, com 
efeitos retroactivos a 03 de Outubro de 2021, tendo por objecto a manutenção de equipamentos 
desportivos já existentes, tudo conforme se alcança da escritura outorgada no dia 08 de Julho de 2022, 
exarada de folhas 131 a folhas 133 do livro para escrituras diversas número “Noventa – L” das notas 
do Cartório Notarial no Porto do Notário Lic. Luís Fernando Laboreiro Henriques, escritura essa que 
não foi anexada aos documentos remetidos ao órgão executivo. ----------------------------------------  
 ------------Fica então demonstrado que o ponto da Ordem de Trabalhos não é a constituição do Direito 
de Superfície, mas sim a ratificação do acto administrativo da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Matosinhos que aprovou/deferiu a constituição do Direito de Superfície a favor do Padroense 
Futebol Clube sobre aqueles prédios urbanos e nas demais condições e cláusulas constantes da 
mencionada escritura.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------Nesta conformidade, os despachos exarados, ficam aquém dos factos ocorridos quanto à 
matéria em apreço, do enquadramento jurídico do acto administrativo praticado pela Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, do vício de que enferma tal acto, designadamente: 
 ------------i) incompetência em razão da matéria por parte da Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
incompetência relativa – violação do disposto na primeira parte da alínea i) do nº 1 do artigo 25º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------------------------------------  
 ------------atento o valor atribuído ao direito de superfície (693.540,10 €), com efeitos retroactivos a 03 
de Outubro de 2021, a competência é da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal; 
 ------------ii) o despacho da Presidente da Câmara Municipal a aprovar a constituição do direito de 
superfície é de 04 de Julho de 2022;------------------------------------------------------------------------------  
 ------------iii) o direito de superfície a favor do “Padroense Futebol Clube” encontra-se constituído por 
escritura pública outorgada no dia 08 de Julho de 2022; ---------------------------------------------------  
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 ------------registe-se que o Município de Matosinhos foi representado na escritura por Isabel Maria 
Rente Salgado Mateus Caselha, no uso dos poderes que lhe foram delegadas ao abrigo do disposto no 
nº 1 do artº 38º da dita Lei nº 75/2013 e na alínea a) do nº 1 do artº 35º da referida Lei nº 75/2013, 
conforme delegação de poderes que ficou arquivada na escritura; --------------------------------------  
 ------------sendo verdade que cabe à Senhora Presidente da Câmara Municipal representar o município 
em juízo e fora dele (alínea a) do nº 1 do referido artigo 35º), também não deixa de ser verdade que a 
competência para aprovar a constituição do direito de superfície naqueles termos, cláusulas e demais 
condições não lhe pertence, por inexistir lei habilitante para o exercício de tal competência; ---  
 ------------iv) a Senhora Presidente da Câmara Municipal tinha conhecimento ou não poderia ignorar 
que já se encontrava formalizado o contrato de direito de superfície, mas ainda assim e em data 
posterior à celebração da escritura, na reunião de Câmara ocorrida a 13 de Julho de 2022, trouxe ao 
conhecimento/discussão uma proposta de Constituição daquele Direito de Superfície, tendo retirado 
o ponto dois da Ordem de Trabalhos daquela reunião, após ter sido pedido esclarecimento pelos 
Vereadores do PPD/PSD sobre a sua competência na matéria, atento o valor do contrato e a atribuição 
de eficácia retroactiva ao contrato a celebrar; -----------------------------------------------------------------  
 ------------iv) o acto administrativo da Senhora Presidente é anulável (artº 164º do Código do 
Procedimento Administrativo), e o poder de ratificar o acto cabe ao órgão competente para a sua 
prática, que é a Assembleia Municipal (conjugação do estabelecido na alínea i) do nº 1 do artº 25 da 
Lei nº 75/2013 com o disposto no nº 3 do artº 164º do Código do Procedimento Administrativo). 
 ------------Acresce que o valor do direito de superfície é de 693.540,10 €, tal como consta da indicada 
escritura, do ponto cinco do despacho da Divisão de Gestão Patrimonial que informa o ponto 10 da 
Ordem de Trabalhos, e do ponto quatro do despacho do Departamento Financeiro a informar o mesmo 
ponto 10, com a concordância dos Serviços Partilhados. ---------------------------------------------------  
 ------------Porém, a Comissão de Avaliação de Imóveis e da Propriedade Urbana e Rústica procedeu à 
avaliação de terreno municipal (e não dos campos de futebol) que ficou vertida na Acta de 06 de 
Janeiro de 2022, onde expressamente se refere e que passamos a transcrever: ---------------------  
 ------------Valor da propriedade plena 1.738.530,86 €; Valor do direito de superfície (calculado nos 
termos da alínea h) e i), do art 13º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis) 1.738.530,86 € X 40% = 695.432,34 €; O valor do direito de superfície é de seiscentos e 
noventa e cinco mil quatrocentos e doze euros e trinta e quatro cêntimos. 
 ------------Desde logo se concluí que a Divisão de Gestão Patrimonial e o Departamento Financeiro 
carrearam os seus despachos com informação incorreta, uma vez que a Comissão de Avaliação de 
Imóveis e da Propriedade Urbana e Rústica atribuiu ao direito de superfície o valor de 695.432,34 €, 
tal como resulta da acta; mais, não só não foi atribuído o valor de 693.540,10 €, como o valor atribuído 
pela aludida Comissão é superior.---------------------------------------------------------------------------------  
 ------------Aduz-se ainda o argumento, que se prende exactamente com o valor atribuído ao direito de 
superfície constituído, valor esse que não só está espelhado na escritura como nas liquidações do IMT 
e do Imposto de selo devidos ao contrato celebrado com o Padroense Futebol Clube. ------------  
 ------------O valor do direito de superfície é de 695.432,34 € e não de 693.540,10 €, por aplicação das 
regras contidas nas alíneas h) e i) do artº 13º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Foram, deste modo, à Autoridade Tributária prestadas declarações que não são 
consentâneas com a avaliação realizada pela mencionada Comissão, originando uma liquidação com 
valor inferior àquele que deveria contar; isto é, consta o valor de 693.540,10 €, quando deveria constar 
o valor de 695.432,34 €. Consequentemente, o pagamento de Impostos ou a sua isenção foi 
determinada por um valor inferior ao valor da avaliação levada a cabo pela indicada Comissão. 
 ------------Há ainda a salientar que, em nenhum dos mencionados despachos, é feita alusão ao objecto 
do direito de superfície já constituído, nem às demais cláusulas do contrato, e tão pouco se 
identificaram os prédios urbanos sobre os quais incide o direito de superfície, tal como resulta da 
escritura. O mesmo é dizer, a informação prestada aos Vereadores do órgão executivo é parca. E por 
seu turno, a Assembleia Municipal irá ratificar um acto ilegalmente praticado pela Senhora Presidente 
da Câmara sem estar na posse de toda a informação que lhe é devida. --------------------------------  
 ------------Aqui chegados, é inequívoco o incumprimento da Lei, pois que o conteúdo do acto 
administrativo praticado para além de ser ilegal, também é fundado em facto inverídico (valor 
atribuído ao direito de superfície pela indicada Comissão de Avaliação) que viola expressamente a 
referenciada norma do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis.  
Fica também demonstrado que o “Padroense Futebol Clube” ” é colocado em uma posição ingrata, 
pois pode ter pago impostos ou ter sido determinado isenção do pagamento de imposto em montante 
inferior, em virtude de ter sido atribuído ao direito de superfície valor inferior ao calculado pela 
Comissão de Avaliação e daquele que advém da aplicação do direito vigente. -----------------------  
 ------------Os Vereadores do PPD/PSD questionam se existe alguma motivação que determinou a 
prática de um ato administrativo anulável e fundado em facto inverídico violador da lei. E para efeitos 
futuros e para evitar nos deixarmos cair em teias de politica populista, este assunto deveria ter sido 
tratado com extrema cautela, derivado às relações de parentesco existente entre membros da 
entidade desportiva e membros do presente executivo!. --------------------------------------------------  
 ------------Finaliza-se dizendo que, não só a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, 
Sra. Dra. Luísa Salgueiro, ocultou ao órgão executivo da Câmara a celebração e outorga de um contrato 
(escritura do direito de superfície), como não possuía competência na matéria, atento o valor do 
contrato e a atribuição de eficácia retroactiva do contrato, como também atribuiu ao contrato valor 
inferior ao resultante da avaliação da referida Comissão (violando expressamente as regras contidas 
nas alíneas h) e i) do artº 13º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis).   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------Ficam, assim, consignadas as razões de facto e de direito que fundamentam o voto contra 
dos Vereadores do PPD/PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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DECLARAÇÃO DE VOTO 14 DE DEZEMBRO 

 
 ------------Consta da Ordem de Trabalhos da XVIII Reunião Ordinária da Câmara Municipal, entre outros, 
o ponto 11 que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------“DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UMA PARCELA DE TERRENO 
DESTINADA A EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA E CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
GRATUITO SOBRE OS TERRENOS MUNICIPAIS SITOS ENTRE A RUA HERNANI HORÁCIO MARÇAL E RUA 
ATRIZ ALDA RODRIGUES, NA SENHORA DA HORA, A FAVOR DO PADROENSE FUTEBOL CLUBE”. -  
 ------------A proposta da Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhora Dra. Luísa Salgueiro, 
encontra-se apoiada no despacho exarado pela Divisão de Gestão Patrimonial, no despacho lavrado 
pelo Departamento Financeiro, cujas datas se desconhecem, e ainda no despacho de concordância dos 
Serviços Partilhados, Dr. Miguel Guimarães, exarado também em data que se desconhece. 
 ------------A proposta apresentada consiste, de forma sumária: -------------------------------------------  
 ------------i) cedência a favor do Padroense Futebol Clube, mediante a constituição do direito de 
superfície, de dois terrenos municipais com a área total de 6.096,26 m2, localizados entre a Rua 
Hernâni Horácio Marçal e a Rua Actriz alda rodrigues, na Senhora da Hora; --------------------------  
 ------------ii) o direito de superfície incidirá sobre dois terrenos: um deles da propriedade privada do 
município e que tem a área de 1.421 m2; e o outro com a área de 4.675,26 m2 é do domínio público 
municipal, sendo que esta área deverá ser desafectada do domínio público, para posterior integração 
no domínio privado do Município; --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------iii) o terreno actualmente do domínio público resultou de cedência através do alvará de 
loteamento nº 1009, que se julga ser do ano de 2007, para equipamento de utilização colectiva; 
 ------------iv) a Comissão de Avaliação de Imóveis e da Propriedade Urbana e Rústica, atribuiu a área 
total de 6.096,26 m2 o valor de 869.509,99 € e ao direito de superfície a ser constituído o valor de 
347.804,00 €, calculado nos termos do disposto nas alíneas h) e i) do artº 13º do Código do Imposto 
Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis; ----------------------------------------------------  
 ------------v) o direito de superfície, para além do atrás referido, será constituído gratuitamente, pelo 
prazo de 20 anos e com eventual renovação, terá por objecto a construção de um novo campo de 
jogos, e extinguir-se-á se o Padroense Futebol Clube não iniciar a construção do equipamento no prazo 
de 3 anos e a sua conclusão no prazo de 5 anos, ambas as datas a contar da celebração da escritura; 
 ------------vi) haverá lugar à resolução contratual, com a consequente extinção do direito de superfície, 
fundada em incumprimento, ficando o Padroense Futebol Clube obrigado a restituir o imóvel cedido e 
a entregar todas as benfeitorias que nele tenham sido realizadas, no prazo de 30 dias após ter sido 
notificado, livre de ónus ou encargos, sem que possa reclamar qualquer indemnização ou direito de 
retenção; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------vii) a matéria em questão enquadra-se na área de coadjuvação do Desporto e do 
Associativismo Desportivo atribuída ao Senhor Vereador Dr. Vasco Pinho; ----------------------------  
 ------------viii) a competência para decidir é da Assembleia Municipal, considerando o valor do imóvel, 
bem como a desafectação do domínio público municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) do nº 
1 do artº 33º, conjugado com a alínea i) e a alínea q) ambas do nº 1 do artº 25 da Lei nº 75/2013, de 
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12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 ------------Os indicados despachos não se encontram fundamentos legalmente no que concerne à 
desafectação de parte de área do domínio público do Município. O mesmo é dizer que aos Vereadores 
do PPD/PSD é insuficiente constar da proposta apresentada o seguinte: “foram cumpridas todas as 
formalidades legais e regulamentares aplicáveis”. Isto considerando que, em momento anterior e a 
propósito do ponto 10 desta ordem de trabalhos, foi igualmente efectuada tal afirmação, contudo, a 
lei não foi cumprida. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------E é insuficiente em face da pertinência da matéria. Não bastar afirmar o cumprimento das 
disposições legais, há que demonstrar que a lei está a ser cumprida, através de fundamentação legal. 
Trata-se de retirar do domínio público parte de uma parcela cedida para equipamento de utilização 
colectiva através de uma operação de transformação fundiária – loteamento. ----------------------  
 ------------Acresce que: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------não é possível determinar as áreas em questão, em termos de localização, de natureza e de 
composição; não basta delimitar áreas para que fiquem devidamente identificados os prédios sobre 
os quais irá incidir o direito de superfície;-----------------------------------------------------------------------  
 ------------aos Vereadores do PPD/PSD não foram remetidos os documentos que permitam identificar 
todas as áreas/prédios, nomeadamente a certidão predial da descrição do prédio onde se encontre 
inscrita a operação de transformação da fundiária – loteamento, e da qual consta a área cedida ao 
domínio público, a certidão predial do prédio do domínio privado do município e a caderneta predial 
urbana/rústica deste último prédio; ------------------------------------------------------------------------------  
 ------------a Comissão de Avaliação de Imóveis e da Propriedade Urbana e Rústica procedeu à avaliação 
da totalidade do terreno municipal que ficou vertida na Acta de 08 de Junho de 2022, e fê-lo nos termos 
consagrados na lei - das alíneas h) e i), do art 13º do Código do Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis, porém,  -------------------------------------------------------------------  
 ------------dos despachos atrás indicados resulta que a avaliação foi realizada ao abrigo no disposto na 
dita alínea h), facto que não corresponde à verdade; --------------------------------------------------------  
 ------------não é referido em nenhum daqueles despachos qual a razão legal, existente no nosso 
ordenamento jurídico, que impede o Senhor Vereador Dr. Vasco Pinho de apreciar e se pronunciar 
sobre a matéria em apreço, o que no nosso entender deveria constar, uma vez que faz parte das 
atribuições do Senhor Verador Dr. Vasco Pinto; ---------------------------------------------------------------  
 ------------a competência para aprovação da constituição do direito de superfície a constituir, no 
referido valor de 347.804,00 €, é da Senhora Presidente da Câmara Municipal e não da Assembleia 
Municipal, considerando que, --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------a Câmara Municipal delegou tal competência na Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
nos termos da deliberação da Câmara Municipal de 19 de Outubro de 2021, (competência prevista na 
alínea g) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redacção actual) e atento 
o valor a atribuído ao direito de superfície que fica dentro do limite legal consagrado na dita alínea g). 
 ------------Por fim, há ainda a referir que o facto de o Padroense Futebol Clube necessitar de construir 
um “equipamento desportivo, por alegadamente os actuais campos de jogos dos clubes já não 
conseguirem dar resposta ao vários escalões de formação existente” – no dizer do Departamento 
Financeiro, parte final do ponto um do despacho por si exarado – não nos oferecer ser a razão de facto 
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e de direito para ser constituído um direito de superfície sobre parte de área a desafectar do domínio 
público do município, e muito menos com carácter gratuito. ---------------------------------------------  
 ------------Nos termos da legislação em vigor, os bens do domínio público do município não podem ser 
objecto de qualquer tipo de contrato que diminua ou fragilize o seu destino fulcral. Ou seja, a lei não 
impede a alteração do regime de dominialidade das coisas públicas, alteração que se fará através da 
desafectação do bem integrado no domínio público e da sua integração no domínio privado, mas neste 
caso essa alteração tem de obedecer às normas legais que a consentem (nunca invocadas nos referidos 
despachos), designadamente as que respeitem à competência do órgão para o fazer. ------------  
 ------------Os bens integrados no domínio público podem, em abstrato, ser objecto de desafectação, 
conforme determina o artº 17 do Decreto-Lei nº 280/2007, de 07 de Agosto. De facto, para submeter 
ao comércio jurídico bens dominiais públicos, estes teriam de ver  previamente alterada a sua 
natureza, isto é, de perder a sua natureza pública e de adquirir natureza privada – mediante recurso à 
figura da desafectação, pela qual o terreno (área) passaria a integrar o património privado do 
município. Todavia, a desafectação só poderá ocorrer como consequência do desaparecimento do fim 
de utilidade pública a que o terreno (área) se encontra destinado. --------------------------------------  
 ------------Refira-se, a propósito parte do texto do preâmbulo do Decreto-Lei nº 280/2007: “ (…) assume 
relevância a possibilidade de a aquisição do estatuto da dominialidade poder resultar de classificação 
legal e de afectação subsuntiva às utilidades públicas correspondentes. Por outro lado, prevê-se a 
circunstância de a perda do estatuto da dominialidade se poder verificar por desafectação das 
utilidades que justificavam a sujeição do imóvel a tal estatuto. O regime jurídico dos bens imóveis dos 
domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais é ainda recortado pelos 
princípios da inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade e pela possibilidade de os bens 
em causa serem utilizados, pela Administração, através de reservas e mutações dominiais e de 
cedências de utilização e, pelos particulares, designadamente através de concessões de exploração. 
(…)”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- É que o Padroense Futebol Clube tem como “fins promover a educação física, o fomento e a 
prática do desporto, tanto na vertente da recreação como na do rendimento e competição desportiva, 
ou atividades culturais e recreativas enquanto nesse âmbito possa concorrer para o engrandecimento 
do desporto e proporcionar aos seus associados e adeptos condições de convívio, de prática desportiva 
e de manutenção física” – artigo 4º dos seus Estatutos. Assim sendo, não está a ser concedido 
gratuitamente um direito de superfície para ser construído um equipamento de utilização colectiva. 
Antes o equipamento será utilizado tão somente por uma colectividade. -----------------------------   
 ------------Ficam, assim, consignadas as razões de facto e de direito que fundamentam o voto contra 
dos Vereadores do PPD/PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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RC 25 de janeiro  

Filomena Martins - “subscreveu o pedido de informações solicitadas pelo senhor vereador José Pedro 
da Silva Rodrigues, pois não era só o centro de saúde da Senhora da Hora que não estava a receber 
inscrições, mas também Leça da Palmeira não estava a receber, sendo uma das visadas, pois não era 
permitido inscrever atenta à falta de médicos de família. De seguida abordou um assunto que tinha 
vindo a conhecimento de todos sobre violência doméstica e de género em Matosinhos, reconheceu não 
se recordar da Câmara Municipal ter aprovado um Plano Municipal de Combate à Violência Doméstica 
e solicitou à senhora Presidente esclarecimentos sobre esse mesmo Plano, até mesmo para poderem 
ajudar a quem a eles recorriam, pois as pessoas recorriam ao Tribunal de Matosinhos, faziam as 
devidas participações e de seguida encontravam-se sem qualquer rede de apoio, disse ainda que nas 
suas pesquisas só tinha encontrado no site da Cruz Vermelha Portuguesas locais onde faziam 
acolhimento das vitimas no período seguinte à participação. Questionou se existiam locais que estavam 
a fazer o acolhimento destas vítimas, para que pudessem encaminhar as pessoas para poderem ter 
algum acolhimento tão necessário em momentos como estes.” 

RC 8 de fevereiro 

Bruno Pereira – “Começou por dizer que alguns temas já tinham sido abordados, mas queria reforçar 
a situação sobre os terrenos da Petrogal, ou seja, tentar perceber se a Petrogal comunicou algo com o 
Município; se estava algo previsto; se havia desenvolvimentos no que concerne à questão colocada em 
reação ao fim dos mencionados terrenos, será industrial ou não; se havia alguma abertura do 
Município por outras situações para com a GALP ou se a GALP, já tinha dado nota do que pretendia 
fazer nos referidos terrenos. Ainda na continuidade da sua intervenção, aproveitou para manifestar o 
desagrado conforme verificado in loco na área envolvente ao Estádio do Mar, referindo-se aos atrasos 
nas diversas empreitadas e à situação entretanto comunicada à senhora presidente, no decurso da 
semana, em relação aos constrangimentos que estão a causar a quem habita ou a quem utiliza 
regularmente a zona em questão e pretendia perceber se vai haver mais algum desenvolvimento ou se 
está tudo estagnado, não só no que toca ao viaduto por cima da A28, mas também os restantes 
trabalhos nas imediações ao Estádio do Mar. Portanto, pretendia saber se havia alguma resposta a 
estes dois problemas de Matosinhos.” 
RC de 23 fevereiro 

Bruno Pereira – “disse que iria abordar três temas, mas que tinha um introito, uma questão mais 
interna que dizia respeito à ocorrência de alguns eventos organizados pela Autarquia. Foi de opinião 
de que a senhora presidente, deveria ter partilhado essa informação com a restante vereação para que 
os mesmos pudessem, se quisessem, comparecer sem prejuízo da sua tomada de conhecimento. Passou 
de seguida à primeira questão, para dizer que está relacionada com uma série de visitas que foram 
realizadas, quer a empresas municipais, quer a associações privadas, sendo que a visita à Casa da 
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Arquitetura, foi aquela que chamou a sua atenção por se tratar de uma associação privada da qual o 
Município já não faz parte dos órgãos sociais, mas com a qual o Município gasta quase em média 1% 
do seu orçamento dependendo do ano, chegando a ter subsídios anuais de 1.5 milhões de euros. Disse 
nada ter contra o trabalho que lá é feito, esperando de facto que a associação envolva mais a 
população de Matosinhos, que deixe de funcionar dentro de uma espécie de bolha e que seja algo 
aberto para todos os Matosinhenses, para os jovens de Matosinhos. Alerta para esta questão, porque 
das reuniões tidas, verificou que pode ser insustentável, para a Câmara Municipal, continuar com este 
volume de comparticipação financeira anual que tem vindo dotar a associação. Assim, aproveita para 
questionar de acordo com o Plano de Resiliência, que vão ser disponibilizados 33 milhões para o País 
inteiro na área da cultura e 114 milhões para Área Metropolitana de Lisboa e gostaria de saber se 
houve algum contato da senhora presidente da Câmara com o Governo, no sentido de que parte desse 
bolo financeiro fosse aplicado pelo menos em Matosinhos, na área da cultura e também na Casa da 
Arquitetura, por forma a aliviar a comparticipação financeira que a Câmara faz. Referiu-se ao próximo 
assunto como estando na ordem do dia, um acordo que a Câmara fez a três, com a GALP, CCRN, e 
aproveitou para transmitir que a senhora presidente podia ter avisado a restante equipa da vereação, 
sem prejuízo da reunião com a Comissão de Acompanhamento Municipal, porque na verdade o que se 
está a passar com os terrenos da Petrogal, e há um ano atrás, o atual senhor Primeiro Ministro disse 
que iria dar uma lição a uma empresa, o que a seu ver se tratou de uma declaração pouco feliz. Na 
verdade, nas Autárquicas havia uma grande convulsão social- económico em Matosinhos com a perda 
de 1500 postos de trabalho diretos ou indiretos e considera que muito não foi feito para proteger os 
trabalhadores, estes que são trabalhadores especializados, que podiam ser requalificados por forma a 
garantir um direito de preferência na contratação futura para indústrias ou futuros projetos industriais 
que viessem ou que vão ocorrer no local. Contudo, continua sem saber quais são, porque a GALP ainda 
não se pronunciou sobre o que pretende para os terrenos que lhe toca. Sabe que a GALP vai ceder uma 
parcela de terreno significativa, uns quantos hectares, 40 ou 50 ou 60ha à Câmara Municipal, mas no 
que concerne à parte dos trabalhadores nada. Sabe que o senhor Ministro do Ambiente tinha desejado 
a instalação de uma refinaria de Lítio, mas na verdade causou-lhe algumas dúvidas no que respeita às 
questões de saúde pública e de proteção de Matosinhos. Mais disse, que foi feita uma Comissão de 
Estudos e de Acompanhamento Municipais e os estudos eram sempre centrados na refinaria de Lítio e 
na refinaria de Hidrogénio. Mais disse, que há um ano, a senhora presidente tinha dito que não iria 
permitir especulação imobiliária nos terrenos da refinaria e dito a alguns órgãos sociais que não iria 
permitir a construção de imóveis no local. Recentemente, ficou-se a saber que tinha sido feito um 
acordo tripartido de forma apressada e envergonhada, e que se trata de uma mão cheia de nada, visto 
que a documentação enviada era já antiga, da Comissão de Acompanhamento Municipal e não aceita 
que não exista um projeto verdadeiro para o local que acautele as questões quer da saúde pública, 
quer do ambiente em Matosinhos, porque hoje, estranhamente, deixa-se de falar do desmantelamento 
das infraestruturas, deixa-se falar da descontaminação dos solos e que numa reunião da Comissão de 
Acompanhamento Municipal foi transmitido que a descontaminação dos solos seria iniciado em junho 
de 2021, mas que tal não veio a acontecer. Disse-o ainda, que se vai urbanizar algo que tem os solos 
altamente contaminados e isto, de facto, não é aceitável. Fazer-se propaganda política sem expor o 
seu conteúdo com termos vagos e na mesma altura não dar a conhecer um plano ou um calendário 
para questão da descontaminação dos solos e ainda na mesma altura a GALP não dizer o que quer 
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fazer na sua área de terreno, sendo certo que a GALP assumiu que iria manter um parque logístico a 
paredes meias com zona habitacional, comercial e verde. Enaltece a importância da criação de postos 
de trabalho, todavia, soou-lhe a um apregoar de algo que não está ainda concretizado, ou seja, foi uma 
mera propaganda, porque falar de 20 ou 25 mil postos de trabalho, e conhecendo o desenvolvimento 
habitacional ou de construção ou de edificação que está a acontecer na zona, mesmo até com a 
construção de equipamentos comerciais. Reconhece que deveriam ter sido sérios com apresentação 
em simultâneo de soluções ou prever as soluções para o trânsito de Matosinhos, nomeadamente na 
A28, para a questão da ponte móvel, a qual está num avançado estado de degradação e que, de facto, 
neste acordo tripartido, também já deveria ter sido abordada, achando que a Câmara tinha essa 
obrigação de prever uma novidade na área dos transportes públicos para servir aquela área de Leça 
da Palmeira que, no entanto, não foram precavidas. Salienta ainda a questão da falta de água em 
Portugal e já que se quer centros de inovação, disse que seria importante naquele local que é junto ao 
mar, equacionar no local uma estação de dessalinização da água porque tem sido tema público em 
Portugal, a falta de água.” 

Filomena Martins – “questionou a senhora presidente, se a APDL já tinha dado nota da calendarização 
das obras na ponte móvel. Outra questão, dizia respeito à alteração da postura de trânsito de frente à 
entrada da APLD em Leça da Palmeira, onde se verificam constantes transgressões de trânsito, em que 
as pessoas por circularem provavelmente, uma vez por semana ou ao fim de semana, julgam poder 
virar-se à esquerda no sentido norte sul para a zona do Castelo quando, na verdade, está uma linha 
contínua amarela, mas com pouca visibilidade. Entende que seria de todo importante verificar-se as 
condições da situação a fim de se evitar um acidente mais grave.”  

RC de 23 março 

Bruno Pereira – “Abordou uma temática que foi algo transversal e defendido por todos os partidos, 
incluindo o seu partido, há vinte anos, o espigão de proteção ao portinho de Angeiras, em que o objetivo 
era criar uma bacia de proteção que albergasse as embarcações, sendo que depois, acarretou com 
outras consequências e são essas consequências que o deixam bastante preocupado. E era de perceber 
as alterações que estão a ocorrer nas correntes marítimas, o que a seu ver terá um forte impacto na 
reposição de sujeiras até mais ou menos à zona do memorial do desembarque. Salienta que se está a 
assistir a consequências graves e que podem ter um impacto na orla costeira com a criação do quebra-
mar de Leixões ou seja, os cinco postos pelo menos, na zona, a norte do quebra-mar do Leixões, e nesse 
sentido, entende que se vai ter um problema na nossa orla costeira na zona a sul até à zona de Perafita, 
provavelmente. Acrescenta que terá um impacto não só nos passadiços que têm vindo a ser destruídos 
devido às questões das correntes marítimas, mas, acima de tudo, começa a chegar a zonas onde há 
comércio, restaurantes, bares de praia. Posto isto, entende que seria importante começar a perceber 
as consequências, para não sermos surpreendidos com a nossa orla costeira, porque de facto isto é 
mau para esta freguesia, reforçando a ideia de que seja dado início a estudos, já mesmo quando foi 
feito um relatório ambiental, já se sabia de que iria ter alguns impactos, não se sabia qual o seu volume, 
ou, se a sua consequência seria mais ou menos gravosa, mas hoje, entende, que se devia fazer algo em 
relação a esta temática.” 
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RC 6 de abril 

Bruno Pereira – “A sua questão estava relacionada com algo que veio a público: as obras do viaduto 
da A28, que vai da Cruz de Pau à zona da Barranha, na Senhora da Hora. Foi noticiado que a obra se 
encontra parada por falta do parecer favorável das Infraestruturas de Portugal relativamente ao 
projeto de construção. Questionou, se existem condições para que a obra pudesse continuar sem 
existência do dito parecer visto que, s Infraestruturas de Portugal, tinham emitido parecer favorável 
para o projeto de execução, mas não emitiram parecer para o projeto de construção. Relembra, uma 
das questões já abordadas em anteriores reuniões, que não em públicas, em que foi dito pela senhora 
presidente, da existência de uma quezília judicial entre o gabinete de arquitetura e o empreiteiro da 
obra, sendo que este último considerava que o projeto de arquitetura continha um erro “qualquer”. 
Citando ainda a senhora presidente disse que, inclusive, havia um contencioso num tribunal arbitral, 
que era uma novidade de acordo com o Código da Contratação Pública e que seria a primeira vez que 
estaria a ser utilizada esta ferramenta jurídica e judicial numa obra pública em Portugal. Posto isto, 
pretendia perceber, porque de facto a empreitada encontra-se parada há muitos meses, não se 
vislumbrando nenhuma solução para aquela zona de Matosinhos nos próximos meses, se após a 
decisão tomada pelo Tribunal Arbitral, caso seja dada razão ao empreiteiro ou caso seja dada a razão 
de que as peças realizadas pelo gabinete de arquitetura estariam corretas no que concerne ao viaduto; 
se o parecer favorável das Infraestruturas de Portugal já será emitido ou mesmo com a emissão deste 
parecer favorável, se na verdade, só após o tribunal arbitral decidir a favor de umas das partes, é que 
se irá ver este problema resolvido em Matosinhos, porque de facto tem criado uma consumição muito 
grande às pessoas residentes nesta área do concelho. Concluiu dizendo, que pretendia saber em que 
ponto está neste momento.” 

 

RC de 20 abril 

Filomena Martins – “Apelou, mais uma vez” à senhora Presidente, para diligenciar junto da APDL, por 
não conseguir perceber, como é que se passa todos os dias para entrar na APDL e não é visto que o 
chão não está devidamente marcado. Como é sabido a via, av. Antunes Guimarães é muito 
movimentada, e é normal que haja um desgaste da pintura a nível horizontal. Partilha que já 
presenciou um acidente na zona, e por esse motivo, perguntou se não poderá ser acatada alguma 
responsabilidade à Câmara porque tem sérias reservas quanto à situação. Sublinha que foi a APDL 
quem marcou o chão, esta não mantém a conservação, alterou o sentido de trânsito, não permitindo 
que de norte para sul se possa alterar o sentido da marcha para esquerda, entrando para zona 
“conhecida” da capitania. Para além dos acidentes que já observou, teme que dentro em breve, possa 
haver um atropelamento, até porque, as passadeiras, são umas atrás das outras, não conseguindo 
perceber qual delas é que realmente, dará prioridade aos peões, atento ao desgaste das mesmas. 
Conclui a sua intervenção, pedindo especial atenção à senhora presidente, para o local, atenta ao 
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grande trânsito que por ali circula, quer de carros, quer de pessoas a praticar desporto ou a passearem 
nele.” 
Bruno Pereira – “Pretendia ver esclarecidas algumas questões, se possível, referindo, que tinha sido 
informado, na última semana, que a GALP entregou o plano de desativação da refinaria à Agência 
Portuguesa do Ambiente; mais disse, ter sido igualmente noticiado que o documento de avaliação da 
contaminação dos solos, ou o relatório ambiental por parte da APA só estaria pronto no ano 2025, 
esperando que a APA não seja complacente e falhe como já se verificou em outras situações, como com 
a obra de expansão do quebra-mar do Porto de Leixões, no licenciamento do Hotel na praia da 
Memória, ou inclusive, na avaliação dos impactos que o novo espigão do portinho de Angeiras iria criar 
na orla costeira de Matosinhos. Posto isto, pretendeu saber se o que está previsto a nível do pólo 
universitário ou de questões de comércio ou de habitação na área da construção, se por este motivo 
podem ocorrer atrasos na requalificação dos terrenos, e se leva igualmente, à perda de fundos 
comunitários para o Município, e isto, porque é de entendimento de que tudo o que tem acontecido 
nos dossiers da refinaria é uma prova, por demais evidente, que o processo foi feito, de facto à pressa, 
e que as partes envolvidas falharam; que se tem aqui um conjunto de intenções, mas que nada em 
concreto foi apresentado ainda, não deixando somente de ser um caderno de intenções, ao constatar, 
inclusive, até pela documentação que tinha sido facultada no anterior mandato pela Câmara sobre as 
questões da refinaria, que diversos prazos tinham sido ultrapassados, particularmente, até os primeiros 
prazos previstos para descontaminação de solos. Explica, quer em nome pessoal, quer enquanto 
autarca do partido eleito, só não quererem que aconteça em Matosinhos os erros que hoje, estão a ser 
por demais evidentes na zona do Parque das Nações, em que não foram devidamente acauteladas as 
situações da contaminação dos solos e hoje a zona habitacional tem problemas de contaminação do 
solo. Alude ao próximo assunto, como tendo sido notícia igualmente, nas últimas semanas, em que foi 
clarificada a questão do viaduto sobre a A28, da ligação da zona da Barranha na Senhora da Hora, à 
zona da Cruz de Pau, tendo-se ficado a saber que as Infraestruturas de Portugal não tinham dado 
parecer positivo ao projeto de execução apresentado pela Câmara Municipal; ficou-se a saber que há 
um contencioso no tribunal arbitral, entre o empreiteiro e o gabinete de arquitetura por erros no 
projeto de construção ou de execução; e ficou-se sem saber quanto tempo é que vai demorar até que 
ambos os problemas sejam resolvidos,  apontando que estas situações estão a ser altamente nefastas 
para quem vive nessa zona do concelho, estando igualmente, a ser altamente penalizada. Pelo exposto, 
gostaria de saber, se há alguma solução que não implique o encerramento total da A28 ou de parte de 
vias da A28 devido ao impacto económico, social para o concelho e não só, aplicando uma solução 
como foi aplicada na zona da VCI, no que toca ao viaduto das Andresas. Apontou que a situação atual 
se deve ao mau planeamento e a uma má preparação, e é por essa razão que as Infraestruturas de 
Portugal não aceitaram o plano de execução. Por essa razão, mostra-se preocupado com o problema 
da mobilidade em Matosinhos, manifestando não estar nada satisfeito, nem com esperanças porque, 
de facto, com a construção de habitação, de serviços ou de comércio que está a ser preparada na  zona 
norte do concelho, seja na zona contígua à zona da Exponor, seja no futuro na zona de terrenos da 
Petrogal e de superfícies comerciais é por demais evidente, de que se irá ter problemas de mobilidade 
na zona norte do concelho e a zona da A28, sendo já uma zona catastrófica, irá piorar. Assim sendo, 
revela não vislumbrar que o atual Executivo esteja a preparar uma solução na área da Mobilidade para 
se precaver desta situação, afirmando, que se está com uma lacuna e que ainda se está a tempo de 
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começar a dar respostas, em concreto, para os problemas atuais que se irão agravar no futuro, 
reforçando que não vê uma única solução apresentada pelo Executivo, até ao momento, pois fala-se 
em projetos, que mais não passam de intenções e nada em concreto.” 
 

RC 04 de maio 

Bruno Pereira – “Venho solicitar, qual o ponto de situação da ligação da Petrogal à A28, ou seja, queria 
tentar perceber quando é que a empreitada estará concluída ou que é que estará em falta.” 

 

RC 01 de junho 

Bruno Pereira – “questiono a senhora presidente, se tem alguma novidade sobre a ligação de Metro 
de S. Mamede de Infesta, ao Hospital de S. João, uma vez que já decorreu algum tempo desde a última 
vez em que o tema tinha sido abordado, e assim sendo, pretendia saber se o Metro já se tinha 
pronunciado. Em relação à próxima questão, pretendia perceber, sem querer abordar a temática dos 
últimos dias que envolve a Associação Nacional de Municípios, o enquadramento da situação da 
descentralização das competências em Matosinhos, por se tratar de uma situação que me preocupa, 
tendo em conta que Matosinhos já tem competências delegadas há muitos anos na área da saúde, e 
até na área da educação, pelo que a sua questão era tentar perceber se iria haver alguma alteração 
no que toca, por exemplo, à questão de educação em Matosinhos: se o contrato firmado em 2015 entre 
o Estado Português com a Câmara Municipal de Matosinhos, se iria alterar agora, achando que seria 
importante ver esclarecida a questão, quer na área da educação, quer nas outras áreas, reforçando 
por essa razão, que fosse esclarecido.” 

 

RC 13 de julho 

Bruno Pereira – “Revelou que seriam dois os pontos a abordar. O primeiro ponto, associado ao 
processo de insolvência da Sonafi em que disse haver o sério risco do processo de recuperação e de 
viabilização vir a ser chumbado, e que o deixa bastante preocupado, não só pela questão do impacto 
económico que tem para a exportação, mas também, com o que representa para o PIB Português da 
zona norte do País, embora esteja sediada em Matosinhos. Referiu-se à situação como um fenómeno 
de baralho de cartas, justificando que, se a empresa cai, a própria Renault Cacia pode não fazer sentido 
e de acordo informações obtidas, a empresa poderá deslocalizar-se para um país de Leste da Europa, 
Roménia ou Bulgária, e por essa razão entende que a senhora presidente deverá abordar o governo 
central sobre o problema, pelo que deixou a recomendação. A próxima questão, advém da inauguração 
recente da avenida Edison Magalhães na envolvente do Estádio do Mar, em que terá percebido, ter 
sido dito, que os lotes em frente ao Estádio do Mar seriam para 100 apartamentos para rendas 
controladas ou para arrendamento a custos acessíveis, cujos terrenos foram permutados pela Câmara 
com um particular, e dito isto, revelou existirem dúvidas quanto à capacidade construtiva inerente aos 
ditos terrenos e que os lotes são privados, esclarecendo que a zona que seria da Câmara foi a zona 
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onde foi feita a via; sublinhou novamente, que lotes são privados, a não ser que tenham sido feitos 
outros contratos posteriores à permuta, a não ser que tenha sido algo que  não tenha vindo quer ao 
Executivo, quer à Assembleia Municipal, ainda que não tenha memória de tal registo nos dois mandatos 
anteriores e vigente como eleito local, pelo que gostaria de saber se já foi contratualizado algo com os 
donos dos terrenos, reiterando a afirmação de que os lotes são de privados.” 

Bruno Pereira – “Novamente no uso da palavra, retomou a questão dos terrenos da avenida Edison 
Magalhães em face dos esclarecimentos prestados pela senhora presidente e solicitou que lhe fosse 
facultada toda a informação, designadamente, cadernetas prediais, certidões prediais, assim como, o 
título que titula o direito de superfície dos terrenos loteados quem sobe do lado esquerdo da avenida 
Edison Magalhães, pois tem a informação de que estes terrenos foram permutados com a Câmara 
Municipal de Matosinhos.” 

 

RC 27 de julho 

Bruno Pereira – “Revelou que nos últimos dias tinha sido publicitado que na praia de Matosinhos tinha 
havido uma série de banhistas que padeceram de algum mau estar e que recorreram aos serviços 
hospitalares. Quis perceber se a Câmara de Matosinhos tinha algum estudo com análise sobre águas 
(não sendo próprias para banhos estando interditada aos banhistas), julgando que seria importante 
dar nota do assunto. Pretendia saber se a Câmara tinha alguma informação.” 

Bruno Pereira – “Retomou a palavra, tendo em conta as afirmações prestadas, pediu que lhe fossem 
facultadas as análises realizadas na frente Marítima de Matosinhos nas diversas praias, para tentar 
perceber a qualidade da água face aos acontecimentos registados.” 

 

RC 31 de agosto 

Bruno Pereira – “Disse que gostaria de debater alguns assuntos nomeadamente sobre as águas 
contaminadas nas praias de Matosinhos. Referiu que Portugal tinha sido surpreendido na última 
semana com a interdição de diversas praias desde Matosinhos, até Ílhavo. Ddos estudos feitos pela 
APA, os valores microbiológicos estavam acima dos parâmetros de referência na água, 18 a 5 vezes 
superiores. Lembrou que esta abrangência territorial, não falando somente de atritos focais e com as 
correntes que iam de norte para sul, alguma coisa teve que ser de anormal, ou seja, devia ter havido 
aqui um impacto muito grande que tenha produzido estes valores microbiológicos nas águas do norte 
e do centro de Matosinhos, para baixo, pelo menos até Ílhavo, sendo certo que se estava num período 
de seca, em que o caudal dos rios também diminuiu, em que havia um fator de diluição, a água do mar 
estava mais quente, com menor oxigénio e tudo, de facto contribui, para uma multiplicação de 
bactérias. Mas, a sua preocupação, acima de tudo, era saber se era possível que as obras de dragagem 
do Porto de Leixões, que avançaram nas últimas semanas, como aumentaram a sua intensidade, se 
poderiam potenciar esta situação na orla costeira de Matosinhos, pelo menos até Ílhavo. De facto, o 
estudo de impacte ambiental inerente a esta obra já tinha apontado estas preocupações, para a 
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questão da deterioração da qualidade da água ou para alteração morfológica das praias, por exemplo, 
e não podiam deixar de manifestar preocupação, isto poderá ser caso único ou poderá ser caso 
recorrente e, se calhar, um novo normal para as nossas praias, porque, de facto, estamos a falar 
milhões de toneladas de areia e rocha que são retiradas do caudal do rio Leça colocadas junto à costa 
de Matosinhos, salvo erro estava-se a falar em 3 a 6 milhas náuticas em que esses detritos eram 
colocados em frente às praias do Porto e de Matosinhos, uma vez que foi lá estipulada a zona para 
colocação destes detritos e era para saber se e, de facto, esta situação não expõe e coloca em perigo a 
saúde pública. Gostava que a Câmara semanalmente, através da APA ou até através da APDL, que 
fizessem análises periódicas semanais à água e que facultassem aos membros do executivo e talvez 
publicitar no site da autarquia para que se percebesse se os valores estavam dentro dos parâmetros 
recomendados. Relativamente à recolha do lixo durante o Verão verificava-se que houve falhas na 
recolha do lixo e que nas zonas mais urbanas com maior densidade populacional, quer em Matosinhos, 
Leça da Palmeira e algumas zonas de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, tinha notado que 
havia lapsos ou falhas na recolha do lixo, e deveria haver uma conversa entre a autarquia e a empresa 
que tem a concessão para que a situação fosse corrigida e que fosse evitado este transtorno para os 
matosinhenses. De seguida alertou que, recentemente, tinha tido conhecimento que a ponte pedonal 
sob a A4 estava interdita, que sabia não ser da responsabilidade direta da Câmara Municipal de 
Matosinhos, mas sim da responsabilidade da Estradas de Portugal ou das Infraestruturas Portugal, mas 
tinha percebido que tinha sido interdita porque estava em risco de queda; se estavam a falar numa 
situação de risco de queda ou elevada deterioração e se era proibido o trânsito pedonal, estavam a 
falar sobre uma ponte à entrada da cidade de Matosinhos sobre uma autoestrada, e poder-se-ia estar 
a falar do risco de queda da ponte sobre os automobilistas, e dever-se-ia evitar aqui uma situação de 
tragédia como aconteceu em Entre-os-Rios. Deveria haver alguma precaução e solicitou informações 
sobre o que é que a Câmara de Matosinhos tinha a dizer sobre esta situação e qual era o ponto de 
degradação desta estrutura. De seguida, disse que gostaria de apresentar um conjunto de propostas 
do PSD que considerava que iriam transformar o futuro de Matosinhos numa economia moderna, 
eficiente e competitiva na utilização dos seus recursos, porque a poupança de recursos e a necessidade 
de acelerar a transição energética era, por demais evidente, e as alterações climáticas profundas 
deveriam ser já acauteladas. Tinham sido enviadas estas propostas para a senhora presidente, para 
que pudesse partilhar com o restante Executivo. Trata-se de propostas variadas, nomeadamente 
criação de algumas condições para investimento, por exemplo entre Business offshore para a produção 
de energia eólica. Verificava- se, de facto, que existia uma cidade no norte de Portugal que tinha 
aplicado esta situação, isto não era da competência da autarquia claro, com competências mais 
alargadas, mas aí o poder político autárquico deveria intervir no sentido de serem instaladas turbinas 
offshore para a produção de energia eólica, deu o exemplo de Viana do Castelo (as turbinas lá 
colocadas produzem energia suficiente para 60.000 pessoas). Isto era uma das propostas específicas, 
porque não gostava que viessem a conta-gotas, propostas para os terrenos da refinaria e devido à 
escassez de água e devido a existirem fundos comunitários que outras cidades em Portugal, 
nomeadamente Portimão já tinha utilizado, era da opinião que Matosinhos deveria pugnar na parte 
que lhe toca dos terrenos da refinaria, e visto se querer lá um centro científico e de desenvolvimento, 
por construir naquele local uma estação de dessalinização de água, porque hoje era um bem raro e 
cada vez mais no dia a dia, estavam a dar conta disto. Eram medidas muito simples. Defendia ainda 
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um plano diretor de iluminação pública, em função das características de cada espaço urbano. Eram 
algumas das ideias enviadas para a senhora presidente de câmara, entre outras que poderia abordar 
de forma muito sucinta, como a instalação de sensores e medidores de humidade relativa e de sistemas 
de aproveitamento de águas pluviais em todo o edificado, jardim, parques, edifícios e mesmo hortas 
biológicas da autarquia, o objetivo de reduzir gastos com a água pela autarquia. Era da opinião que a 
Câmara de Matosinhos poderia criar um programa de apoios financeiros e apoio no procedimento 
administrativo, quer para o setor empresarial, quer para as habitações próprias que sejam casa de 
morada de família, no que toca a instalação de painéis fotovoltaicos e coletores solares térmicos. 
Portugal era de facto, um dos países Europa com melhores condições para o aproveitamento deste 
recurso, mas, apesar do nosso grande potencial, este recurso ainda era mal aproveitado no nosso país, 
mas estava a haver uma “corrida”, por assim dizer, à utilização destes meios devido ao escalar do custo 
da energia, achava que a criação de um web site com os resultados do programa eco e com a 
divulgação das classe energética de todo o edificado do qual a Câmara de Matosinhos era proprietária, 
era um modelo de boas práticas e demonstrava o cumprimento da eficiência energética por parte da 
Câmara. Algumas medidas eram simples de serem aplicadas e só não seriam se discordassem, outras 
não tão simples, mas também com alguma facilidade de aplicação, a médio prazo e outras eram 
medidas que tinham de ser discutidas politicamente, tais como as questões das turbinas offshore ou 
mesmo a instalação de uma central de dessalinização da água nos terrenos da refinaria no qual, na 
sua opinião, fazia todo o sentido e pensava que era no bom interesse dos matosinhenses e de Portugal 
em geral. Mais uma vez, solicitou à senhora presidente para partilhar o documento com os restantes 
membros da Vereação.” 

 

RC 7 de setembro 

Bruno Pereira – “Solicitou informações sobre assuntos abordados na última reunião de câmara e como 
a senhora presidente tinha dito que iria ter reuniões questionou se já tinha mais esclarecimentos para 
dar acerca da ponte sob a A4 se já tinha alguma novidade sobre o assunto e relativamente à empresa 
dos lixos.” 

 

RC 21 de setembro 

João Santos – “Abordou o assunto da recolha do lixo e da limpeza urbana no concelho, pois parecia-
lhe que era um serviço que podia e, devia ser melhorado. As insuficiências eram muitas aos olhos de 
quase todos, e desta forma o grupo de Vereadores do PSD tinha solicitado à senhora Presidente, um 
conjunto de informações relativamente ao contrato que estava em vigor. O que solicitavam era uma 
resposta. Para quando uma resposta, porque entendiam que da resposta poderia vir uma melhoria da 
prestação de serviços relacionadas com a limpeza urbana e com a recolha dos resíduos sólidos.” 

Pedro Rodrigues – “Referiu que em agosto passado, tinham sido surpreendidos com a interdição das 
praias de Matosinhos, devido a alguns fatores bacteriológicos. Sabiam que os indicadores não eram os 
mais favoráveis, entretanto, tinham sido abertas novamente as praias. O PSD já no início de setembro 
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solicitou a um laboratório independente uma análise bacteriológica às águas para perceber 
exatamente qual era o contexto em que se encontrava. Verificaram da análise do que tinha sido 
apresentado que existiam alguns fatores, nomeadamente em relação à bactéria E. coli e Enterococos 
intestinais, cujos valores da água apresentavam valores elevados destas duas bactérias. Não estavam 
ainda ao nível de interditar as praias, mas com valores bastante acima daqueles que eram aceitáveis, 
o que levava a questionar exatamente desde a abertura das praias após a interdição, até agora, o que 
é que tinha sido feito e de que forma é que tinha sido feito, e de que forma é que iriam proceder para 
o futuro. Estava a falar da principal praia urbana deste tecido, servida pelo metro, obviamente muito 
usada por idosos, crianças e para práticas desportivas também e, como tal, solicitou sobre o que é que 
estava a ser feito para que a saúde dessas pessoas não fosse colocada em causa. Tudo isto não surgia 
à toa, mas resultava de alguns relatos que já na altura e já antes da interdição, tinham tido alguns 
banhistas que tinham dito ter sido expostos a intervenções hospitalares e farmacêuticas e, por isso 
queriam saber o que é que estava a ser feito nesse sentido. Outra preocupação, também exposta pelo 
senhor vereador Sérgio Meira e considerando algumas das exibições que iam sendo feitas na via pública 
e com algumas viaturas, sendo extremamente inseguras e que poderiam de alguma forma trazer 
alguns dissabores no futuro também. Abordou um assunto que estava na agenda, relativo à aprovação 
do regulamento para utilização e autorização e partilha de equipamentos na via pública. Era 
extremamente interessante, deveriam promover, havia essa consciência, e deveria haver essa 
obrigação de promover essa partilha desses equipamentos e também da mobilidade suave, mas 
também, se calhar, dever-se-ia atuar a montante, questionando exatamente o que é se estava a fazer, 
porque os utilizadores destes meios, equiparados a velocípedes com ou sem motor auxiliar, sem 
limitação de idade, a limitação é apenas a destreza física e nada mais. Como todos sabiam as crianças 
não estavam expostas, não eram obrigadas a ter aulas de código, nem de condução, e como todos 
sabiam, também das experiências do passado, que a utilização de alguns desses veículos, 
particularmente trotinetes nos passeios tinham gerado alguns acidentes. Também sabiam que o local 
para trânsito dessas viaturas não era nos passeios, deveria ser na via pública. Sabiam que havia 
acidentes, mas que havia uma série de pessoas a ser incomodadas no seu trânsito, mas deveriam ser 
criadas regras, criar regulamentos. No âmbito das AECS, no âmbito do primeiro ciclo, poder-se-ia 
educar, criar um projeto municipal para a educação para a condução deste tipo de veículos na via 
pública. Não bastava ensinar a andar de bicicleta, não bastava ensinar a andar de trotinete, não 
bastava a destreza física, era necessário serem cumpridas as regras de trânsito, porque o local onde 
iriam andar era na via pública, conjuntamente com outras viaturas e uma criança não iria poder circular 
de qualquer maneira. Por isso, atendendo a todos esses fatores, não seria altura de, e no âmbito 
educação, criar um projeto municipal? Nesse sentido deixava a sugestão de que deveriam promover 
algo, para além das iniciativas que eram sempre ouvidas pelo Governo. Deviam promover um projeto 
municipal junto das escolas do primeiro ciclo, se calhar até antes da utilização da via pública, sobretudo 
para este tipo de veículos.” 

Pedro Rodrigues – “Novamente no uso da palavra quis clarificar alguns pontos abordados na sua 
intervenção, dizendo que em nenhum ponto do que abordou lançou um “bicho papão” qualquer, ou 
seja, apenas questionou o que é que a Câmara estaria a fazer sobretudo desde o último incidente até 
agora, não obstante ter ficado ao corrente das ações levadas a cabo pela Câmara nesta matéria. 
Contudo, e não sabendo o PSD o que estava a ser feito até à data, este contratou igualmente, um 
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laboratório para fazer as análises às águas da praia de Matosinhos. Reiterou que o objetivo da sua 
intervenção não foi lançar um “bicho papão”, mas tão somente, saber o que a Câmara estaria a fazer 
em relação às águas da praia de Matosinhos para que não se tornasse um problema, visto a relevância 
do local, quer para o conjunto de atividades económicas, quer para um conjunto de escolas de Surf que 
promovem a prática desportiva, quer para o Turismo do concelho e para os Matosinhenses.” 

RC 6 de outubro 

Bruno Pereira – “Começou por desejar que a viagem à Alemanha em conjunto com as cidades vizinhas 
tivesse sido profícua, ou seja, conseguir atrair investimentos para a zona do distrito, em especial para 
o concelho de Matosinhos, anunciando de seguida, que seriam duas as questões a colocar. A primeira 
questão para participar que, no início da estrada da Mainça, houve um aluimento e a situação 
encontra-se há muitos meses sem qualquer resolução. A questão seguinte, relacionava-se com algumas 
notícias saídas sobre a entidade Desportiva o Leça, em que o investidor que tinha a SAD do Leça se 
ausentou e, ao que lhe deu a parecer, o Leça encontra-se numa situação complicada sem saber muito 
ao certo como é que entidade desportiva vai ter ou não a época, mas, para efeitos futuros, pelo que 
lhe deu aperceber os investidores ou estarão insolventes nos países de origem, admitindo, estar numa 
situação complicada como entidade desportiva no concelho com alguma dimensão, pelo que quis saber 
se a Câmara Municipal de Matosinhos está a par do assunto e se podia esclarecer melhor a situação.” 

Bruno Pereira – “Retomando a palavra, disse que a ser verdade que está um processo de insolvência, 
este património português que é o Leça SAD estará num processo qualquer de insolvência noutro país, 
e que a ser verdade como julga que é, poderá implicar que o Leça possa precisar de algum apoio 
jurídico, e nesse sentido antevê a existência de um problema que pode ganhar escala, não só o 
património, mas também questões que sejam efetuadas juridicamente hoje podem não ter cobertura 
de um administrador de insolvência em outro país. Para elucidar melhor a questão, identificou um caso 
que se passou com a transferência de um jogador para outro clube neste verão e que só não foi porque 
parte do passe estava numa massa insolvente. Preocupa-o que algo semelhante possa vir acontecer ao 
Leça SAD, e que acontecer a esta escala, poderá vir a complicar um bocado não só, as questões do 
património, mesmo de sustentabilidade futura, porque podem até, cometer o erro de adquirirem a 
SAD, ou de tomarem conta da mesma, e depois passados uns anos surgir uma decisão qualquer judicial 
de um país com efeitos internacional, se for o caso, ressalvou.” 

 

RC de 19 outubro 

Bruno Pereira – “Aproveitando o facto de ser natural de S. Mamede de Infesta, solicitou informações 
sobre a ligação do Metro desde a Senhora da Hora até ao Hospital de S. João, visto que há seis meses 
que já tinha questionado sobre esta situação. Tinha havido uma proposta de alteração de linha e estava 
a ser analisada pela Metro do Porto e queria saber qual era de momento o ponto de situação. Levantou 
a questão dos pórticos na A4, lembrou que na ligação à A3 e à A4 a Matosinhos também há pórticos. 
Recordou que o que a Lei dizia era que os pórticos deveriam estar nas entradas ou nas saídas de cada 
concelho. E o que acontece é que as pessoas de S. Mamede de Infesta são penalizadas, sempre que 
querem ir ao centro de Matosinhos têm de pagar uma passagem para entrar na autoestrada, e de 
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seguida, pagavam uma segunda passagem antes da saída para Leça do Balio. Disse perceber o motivo 
da colocação dos pórticos naquela zona, mas a verdade era que a própria Lei protegia estas situações, 
ou seja, os pórticos estavam mal colocados, já tinha abordado este problema nos últimos anos, mas 
nunca nada tinha sido feito, e era importante que ficasse vincado e patente que era possível, de acordo 
com a legislação, alterar aqueles pórticos com a concessionária porque, o que a Lei dizia, era que os 
pórticos deveriam estar na entrada do concelho e na saída do mesmo, e no caso que estava a falar não 
era o que estava a acontecer.” 

Bruno Pereira – “Novamente no uso da palavra, referiu que quando tinha abordado a temática dos 
pórticos, especificamente dos que estavam à saída de S. Mamede de Infesta não queria com isso 
abordar os problemas da mobilidade no distrito do Porto, na Área Metropolitana do Porto e na 
envolvente das fronteiras do Porto, Matosinhos, Maia, Gaia. Tinha falado especificamente destes 
pórticos, por uma razão: quando as SCUT deixaram de o ser, a população daquela zona do concelho 
tinha sido sempre penalizada em detrimento das outras e nunca nada tinha sido foi feito. Já tinha 
abordado esta situação, quer em S. Mamede de Infesta, na Assembleia de Freguesia, quer em 
Assembleias Municipais nos últimos anos, porque não fazia sentido que o poder político de Matosinhos 
não fizesse nada sobre este assunto, o qual tinha sido tema em diversas campanhas autárquicas e era 
importante que, independentemente da questão macro dos problemas de mobilidade que existiam 
associados ao concelho do Porto, ao concelho de Matosinhos, fosse feito algo que deixasse de fazer 
esta penalização para as pessoas de S. Mamede de Infesta, que quando querem ir ao centro do 
concelho, têm dois pórticos, e que estavam indevidos, porque havia um incumprimento da legislação e 
era importante que a Câmara de Matosinhos fizesse isso. Em relação à questão da linha de metro, disse 
conhecer o traçado e discordava das alterações do traçado, ou dos motivos apresentados para as 
alterações do traçado, porque também enquanto autarca em Assembleias de Freguesia e Assembleias 
Municipais, a linha de metro já tinha sido propagandeada desde 2009, 2013, ou seja, era uma linha de 
segunda fase que tinha sido cancelada. A terceira fase da expansão do metro tinha sido feita, tinha 
havido outras linhas de metro que tinham sido consideradas prioritárias agora, que já estavam a ser 
concluídas, outras já estavam em fase de desenvolvimento e estava-se a discutir uma alteração do 
traçado, sendo certo que ficava com a referência que em 2025, pelo que tinha sido dito, iriam avançar 
as obras, mas esperava mesmo que sim, porque nos últimos 15 anos, a linha estava para avançar desde 
2001. Ao princípio era uma linha de segunda fase, pensava, que já estava orçamentada com mais ou 
menos paragens, e o que se queria de facto, era a continuação do metro na Senhora da Hora para 
Hospital S. João. Queriam que o metro passasse nesta zona do concelho, porque essa linha tinha 
acabado por ser esquecida pela Metro do Porto, à Câmara Municipal de Matosinhos e a todos os 
Executivos que tinham estado nos últimos anos, tinha havido perda de poder, de afirmação política, 
porque esta linha tinha sido desconsiderada, foram consideradas linhas para Gaia, para o Porto, para 
Gondomar, outras linhas que não estavam inicialmente previstas como sendo da segunda fase de 
expansão do metro. Seria importante e ficava a nota que em 2025 teriam finalmente, a extensão do 
metro.” 
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RC de 2 novembro 

Bruno Pereira – “Começou por abordar um assunto que tinha tomado conhecimento sobre algumas 
queixas dirigidas à ERSAR sobre valores cobrados por parte da Indáqua, relacionados com a mudança 
de contadores. Pelo que sabia, a ERSAR tinha dado razão a uma reclamação, advertindo que os valores 
que estavam a ser cobrados estavam a sê-lo indevidamente, solicitando assim resposta por parte da 
Câmara, se já tinham contactado a Indáqua para que suspendessem essas cobranças. De seguida, 
abordou o assunto que tinha ocorrido nos últimos dias, a elevada precipitação que tinha ocorrido e a 
propósito disso, em Lavra e em Leça da Palmeira, mas mais em Lavra, tinha-se verificado que algumas 
ruas estavam alagadas, não seria só a falta de limpeza das sarjetas ou bueiros, mas deveria ser mais 
que isso e solicitava informações. De seguida, relembrou mais uma vez o tema do Leça Futebol Clube, 
pois tinha tomado conhecimento que já haveria supostos investidores ou alguém que já tivesse 
adquirido a SAD do Leça Futebol Clube e já se estariam a comportar-se como “seus proprietários”, sem 
o serem, e que até poderiam ter algumas relações familiares com algumas pessoas ligadas ao 
Executivo, solicitando, também informações sobre este assunto.” 

Bruno Pereira – “Interveio, afirmando que em relação à situação da EFACEC, estava a ser “apanhado 
de surpresa” porque pensavam que já estava mais ou menos assumido que a DST fosse ficar com a 
EFACEC, pois tinha sido anunciado com pompa e circunstância, pelo Governo na altura. A situação era 
complicada para Matosinhos não pelo que a EFACEC pudesse vir a dar na transição energética ou na 
produção de outro tipo de equipamento, mas antes por aquilo que a EFACEC dava de momento, pois 
empregava umas largas centenas de pessoas em Matosinhos, eram dezenas ou centenas de 
trabalhadores e sem perceber ao certo uma viabilidade económica para a empresa, ou seja, tinha-se 
criado uma situação muito complicada e a solução apresentada era irresponsável. Era importante que 
a senhora presidente de câmara se substituísse ao senhor Ministro da Economia ou que pelo menos 
intercedesse junto do Governo. Quanto ao Lar do Comércio, era bem lembrado, mas era importante 
relembrar que a administração era diferente, desconhecia o que tinha levado ao despedimento, mas a 
direção não era a mesma.” 

 

RC de 16 novembro 

Filomena Martins – “Disse que não iria esperar uma semana para demonstrar a indignação nas 
palavras do senhor Vereador António Correia Pinto. Referiu que o senhor Vereador Bruno Pereira não 
precisava de defesa, nem sequer era advogada, mas também tinha sido eleita pelo PSD e se o senhor 
Vereador António Correia Pinto tivesse prestado atenção na leitura da notícia, teria visto que o 
Vereador Bruno Pereira tinha feito uma comparação. Admitia não saber o que era ser constituída 
arguida, não o queria ser seguramente, pois só a palavra já lhe mexia com os nervos. Disse que 
imaginava o que era, e já o tinha dito de forma pessoal à senhora Presidente, estar naquela situação, 
ela própria não gostaria, mas as palavras do vereador António Correia Pinto não eram justas e 
aproveitava essas palavras para lhe dizer que em politica não valia tudo e não valia dizer que os PSD 
eram os maus da fita e que os do PS eram bons da fita, não tinha sido disto que se tinha tratado. O 
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vereador Bruno Pereira não tinha pedido a “cabeça” da senhora presidente, nem lhe competia pedir, o 
que tinha feito tinha sido um enquadramento de uma situação que tinha aparecido similar. O senhor 
vereador António Correia Pinto deveria conhecer bem estes processos pois estava há mais anos na 
política e como deveria saber, a comunicação social só aproveitava aquilo que lhe apetecia. Não 
poderia ficar calada pois odiava as pessoas serem injustiçadas e estar a injustiçar injustamente o 
vereador Bruno Pereira, que não tinha pedido, nem pretendia pedir, a vantagem política seria dizer 
“demita-se de Presidente da Câmara”, isto sim, seria vantagem política e não o tinha feito. Informou 
ainda que os vereadores do PSD auxiliavam a Câmara em todas as matérias só não auxiliavam numa, 
que eram os contratos programa de desenvolvimento, pois achava que era uma aberração, nesta 
altura do campeonato, ainda não saberem como se fazia. Terminou dizendo para não fazer tais 
afirmações dos vereadores do PSD porque não lhe ficava bem e porque já estava na política há muito 
tempo. Lembrou mais uma vez que a situação era difícil, pouco importava o que é que sabia ou não, o 
Ministério Público indicia determinados factos que poderiam conduzir a uma acusação, mas a senhora 
presidente como arguida tinha mais defesa do que uma testemunha. Cumpria agora à senhora 
presidente, demonstrar, e bem, que não era nenhuma violação da Lei, nomear por despacho não era 
violação da Lei, estava na Lei que a senhora presidente o podia fazer, porque senão estavam todos os 
Presidentes das Autarquias arrastados para a constituição de arguido, pois todos eles nomeavam os 
seus gabinetes. Lembrou mais uma vez que o vereador Bruno Pereira não tinha pedido vantagem 
política, apenas se tinha limitado a fazer uma comparação (ainda que tivesse sido mal feita), o que 
tinha dito tinha sido que se existisse alguma coisa então que se demitisse porque era uma nomeação 
do Governo, tinha sido apenas isso.” 

Bruno Pereira – “Disse que achava interessante ser o vereador António Correia Pinto a trazer o assunto 
à discussão, tendo sido certo de que quando tinha sido constituído arguido tinha tido oportunidade de 
lhe ter dirigido algumas palavras. A verdade é que cada um tinha a sua opinião, era uma pessoa das 
“leis”, percebia algumas coisas e sabia perfeitamente o que era uma nomeação e um concurso público, 
sabia o que era ser arguido, sabia que a senhora presidente iria ter oportunidade de se defender, iria 
ter muitos desenvolvimentos e desenlaces. Disse ainda que das suas palavras, doesse o que doesse ao 
vereador António Correia Pinto, por quem tinha muita consideração, o que tinha dito, tinha sido muito 
simples, por analogia, com a demissão, no mesmo dia ou no dia anterior, de um Secretário de Estado, 
fazia sentido da ANMP, e o que tinha dito foi “eu nesta situação provavelmente colocaria o meu lugar 
à disposição da ANMP”, e não tinha pedido a demissão da presidente da câmara. Todos estavam no 
direito de cada um ter a sua opinião e mantinha a sua. Quanto ao resto, esperava que fosse feita justiça, 
mas, estava a notar, uma ingerência muito grande do poder político no poder judicial e tinham de saber 
conviver com estes poderes, pois estava a notar uma pressão muito grande, sendo certo que o direito 
à indignação. Muitas vezes, também se cometiam erros e as pessoas eram constituídas arguidas e 
provavam a sua inocência, por vezes nem havia acusação. Terminou dizendo que era certo que tinha o 
máximo respeito por toda a gente.” 
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RC de 30 novembro 

Bruno Pereira – “Começou por saudar o pedido de desculpa dirigido à senhora vereadora Maria 
Filomena Gondar Martins. De seguida abordou um assunto já referido pelo senhor vereador Sérgio 
Alexandre Barbosa Martins de Meira, sobre a esquadra da PSP, pois parecia que a empreitada já estava 
dada por terminada e era de estranhar o facto da PSP não ter feito a mudança da escola onde estavam 
atualmente, para as suas antigas instalações. Isto iria também permitir que a GNR deixasse as 
instalações onde estavam agora, em condições desumanas e em riscos de queda em determinadas 
partes. A GNR passaria temporariamente para a escola onde estava atualmente a esquadra da PSP, 
até ser construído um novo quartel da GNR em Perafita. Solicitou informações sobre esta situação, 
porque não fazia sentido esta demora e já estavam a falar de um período de quase um ano, desde o 
término da empreitada. Sabia que não era só em Matosinhos, havia concelhos que tinham situações 
análogas e não conseguia perceber o motivo. Em relação à EFACEC, estavam todos na expectativa de 
perceber o que é que iria acontecer com a empresa, se a mesma seria reprivatizada em breve ou, se 
iria ocorrer, como já tinha acontecido, uma privatização da empresa e a mesma tinha acabo por “cair” 
sendo certo que não tinha sido tornado público e todos tinham sido apanhados desprevenidos. Disse 
ainda que já tinha tido oportunidade de reunir com as diversas comissões de trabalhadores e pelos 
mesmos tinha sido dito que a questão do pagamento dos vencimentos estava assegurada e em dia. 
Contudo, não havia produção e a que existia era reduzida, não tinham capacidade de aquisição de 
matérias primas, ou seja, estavam a deixar que uma empresa que era referência em Portugal se 
estivesse totalmente a desmoronar, e aqui havia muita culpa, acima de tudo do sector público do atual 
Governo, pelo que, a Câmara Municipal de Matosinhos deveria abordar esta temática, sendo certo que 
já tinha contactado o Ministério da Economia, mas a resposta que tinha sido dada e partilhada pela 
senhora Presidente de Câmara não tinha sido satisfatória e não acautelava os impactos futuros se algo 
viesse a correr mal na EFACEC acabava por ocorrer no Concelho de Matosinhos, sendo certo que ainda 
estava na memória de todos o que tinha acontecido com a PETROGAL, e não queriam uma nova 
situação da PETROGAL, nomeadamente na EFACEC. De seguida, dirigiu-se à senhora presidente 
enquanto presidente da Câmara, mas também enquanto Presidente da ANMP, tinha vindo a público 
estudos do INE da perda de população no distrito do Porto, isto deveria estar a ocorrer em alguns 
concelhos, mesmo Lisboa tinha perdido população, mas acima de tudo no distrito do Porto. Disse que 
havia uma perda de 2.4% de população no distrito e em Matosinhos, especificamente, uma perda de 
1.7%, ou seja, havia uma diminuição de população e isto devia-se a diversos fatores, mas deveria haver 
uma posição conjunta dos autarcas, e a senhora presidente na qualidade de presidente da ANMP tinha 
sempre outro peso politico, e na sua opinião, deveria haver uma abordagem por diversos presidentes 
dos diversos municípios do distrito para politicas comuns de incentivo de natalidade e de apoio às 
famílias. Na qualidade de presidente da ANMP era um desafio que lhe colocava de, tentar, dentro do 
distrito do Porto, mas se até pudesse ser mais abrangente, criar junto dos restantes presidentes das 
autarquias, ou começar por implementarem medidas de combate à questão da natalidade ou de apoios 
às famílias que viesse a permitir que Portugal não perdesse população, e só não se perdia mais 
população porque estes dados também contemplavam os imigrantes que tinham vindo para Portugal 
e se não fosse esta situação, Portugal iria estar numa situação muito preocupante, eram questões 
politicas que quem estava em determinados casos deveria olhar com muita atenção.” 
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VOTO DE PESAR – 28 DE FEVEREIRO 

 
--------- Na passada segunda-feira faleceu o Professor Jose Luis Medina Vieira, professor catedrático 
jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e antigo diretor do serviço de 
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de S. Joao. ------------------- 
--------- A notícia da sua morte foi sentida com consternação pela academia, mas também por muitos 
matosinhenses (local onde residia há mais de 30 anos), para os quais o Professor Jose Luis Medina 
sempre foi um exemplo e paradigma de medico e académico distinto. ----------------------------------------- 
--------- Para alem de adjunto do Diretor do hospital, o Professor Jose Luis Medina serviu a Faculdade 
De Medicina como diretor do Laboratório de Endocrinologia, Diretor do Departamento de Medicina e 
membro da Direção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- No Serviço Militar, foi médico da força aérea em Moçambique. Já em 2016, foi agraciado com 
dais louvores: a Medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde e a Medalha de Mérito da Ordem 
dos Médicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Em paralelo com a docência e a pratica clínica, presidiu a todas as sociedades da área da 
Endocrinologia, nomeadamente: a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, 
Sociedade Portuguesa de Diabetologia e Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. 
Contribuiu para o Colégio da Especialidade da Endocrinologia e Nutrição da Ordem dos Médicos. A 
nível internacional, presidiu a Associação Luso-Galaica de Endocrinologia, foi membro do Board do 
Mediterranean Group for the Study of Diabetes e fez parte do Conselho Científico da DIABEM, em 
Barcelona. Autor de mais de 200 de trabalhos Científicos em revistas nacionais e internacionais, 
coordenou e colaborou em várias obras sobre temas relacionados com a diabetes ou a obesidade. 
--------- Em 2013, o Professor Jose Luis Medina coordenou uma campanha de sensibilização e 
prevenção da diabetes, doença crónica que tem vindo a afetar cada vez a população portuguesa. -----
---- Colaborou com a Associação de Restaurantes de Matosinhos e com a Camara Municipal de 
Matosinhos na criação do "Movimento pela Diabetes", tendo apoiado na elabora9ao de ementas 
saudáveis para mais de 30 restaurantes do nosso concelho. ------------------------------------------------------- 
--------- Matosinhense, dotado de um temperamento aberto, bem-humorado e expansivo, será 
recordado através do seu trabalho, espelhado em alunos e colaboradores que com ele se foram 
cruzando ao longo do tempo. Ninguém ficara indiferente ao seu percurso profissional, a boa disposição 
que sempre manifestou, mas também a profundidade do seu raciocínio. Por estes motivos, deixa em 
todos os que com ele trabalharam ou conviveram a saudade de alguém sempre disponível e 
interventivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Assim, pelo seu percurso profissional e exemplo de vida, a Assembleia Municipal de 
Matosinhos, reunida no dia 28 de fevereiro de 2022: ---------------------------------------------------------------- 
- -----------Aprova o presente voto de pesar; ----------------------------------------------------------------------------- 
- -----------Apresenta a sua família e aos seus amigos as mais sentidas e solidarias condolências; --------- 
- -----------Aprova um minuto de silencio em sua homenagem. ----------------------------------------------------- 
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MOÇÃO – 28 DE FEVEREIRO 

 
--------- Foi com horror e repulsa que os matosinhenses (e o mundo) tomaram conhecimento da invasão 
da Ucrânia pelas forças militares da Federação Russa. A tensão entre estes dois países e histórica. A 
Ucrânia sempre foi uma nação resistente as ordens da antiga União Soviética, dai a grande hostilidade 
desta fronteira. --------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Aproveitando o pretexto de proteger as minorias russófonas de Lugansk e Donetsk, a Rússia 
começou por concentrar um elevadíssimo contingente militar nas fronteiras da Ucrânia e na Crimeia. 
Pouco a pouco, com o seu aliado bielorusso, iniciou a invasão de toda a Ucrânia. 0 líder russo deu 
argumentos para tentar justificar a sua entrada em territ6rio ucraniano, no entanto, nada lhe confere 
o direito de ameaçar a integridade territorial e a soberania de outro Estado. ---------------------------- 
--------- A Rússia ultrapassou uma linha vermelha: não podemos ficar calados. A linha vermelha da 
democracia e da liberdade nunca deveria ser ultrapassada em pleno sec. XXI em território europeu, 
continente que preza a paz e a fraternidade dos povos. Neste momenta, o nosso país, enquanto porta-
voz da vontade do seu povo, esta unido sob a bandeira ucraniana. --------------------------------------- 
--------- Verificamos um grande êxodo da Ucrânia neste momenta de tensão, em que muitos não 
sentem garantidas as condições de segurança necessárias à sua sobrevivência no país. Estima-se que, 
possam existir cerca de cinco milhões de ucranianos a abandonar o território. -------------------------- 
--------- Dada a geografia da Ucrânia e a aplicação da lei marcial (atualmente em vigor no país), o 
percurso de êxodo resumir-se-á ao atravessamento da fronteira ucraniana em direção a países da 
União Europeia, motivo pelo qual é urgente a tomada de decisão em relação a estes refugiados. 0 povo 
ucraniano aguarda o nosso apoio, implora o nosso suporte e MATOSINHOS e aguarda o auxílio de 
todos. Crianças e jovens, mulheres e homens deslocados necessitam de apoio na manutenção da sua 
segurança e numa eventual (re)integração na sociedade. ----------------------------------------------------------- 
--------- Por isso, a Assembleia Municipal de Matosinhos reunida no dia 28 de fevereiro considera não 
haver alternativa a negociação para solucionar a presente crise, repudia a invasão da Ucrânia e associa-
se ao coro internacional que exige a liberdade dos ucranianos. --------------------------------------------------- 
--------- Assim, dada a situação de guerra em território europeu, a Assembleia Municipal de Matosinhos, 
reunida no dia 28 de fevereiro de 2022: --------------------------------------------------------------------------------- 
--------- - Apela ao cessar-fogo imediato, criando-se as condições necessárias para o restabelecimento 
da paz, privilegiando-se a via diplomática para alcançar soluções que respeitem as elementares e 
essenciais regras do Direito Internacional; ------------------------------------------------------------------------------ 
--------- - Repudia a invasão da Ucrânia, expressando a sua solidariedade ao povo e Estado ucranianos, 
que veem a sua soberania e autodeterminação ameaçadas pelas decisões da Federação Russa; --------
-------- - Compromete-se no apoio a refugiados ucranianos; -------------------------------------------------------- 
--------- - Aprova o envio de uma mensagem particular de solidariedade, apoio e reconhecimento a 
comunidade ucraniana e luso-ucraniana residente no concelho de Matosinhos. ----------------------------- 
--------- Que desta moção, sendo aprovada pela Assembleia Municipal de Matosinhos, seja dado 
conhecimento a Embaixada da Ucrânia e a Embaixada da Federação Russa, em Portugal, as associações 
representativas das referidas comunidades e aos órgãos de comunicação social nacionais. --------------- 
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VOTO DE PESAR – 26 DE SETEMBRO 

 
--------- Faleceu, no passado dia 30 de agosto de 2022, Mikhail Gorbachev, último líder da União 
Soviética (1985-1991). Gorbachev desempenhou um papel essencial para o fim da Guerra Fria e para 
a transição democrática no Leste da Europa, nomeadamente na abertura da Rússia ao diálogo e ao 
mundo para o desanuviamento da tensão pós-Segunda Guerra de ordem internacional. ------------------ 
--------- Ordenou a retirada soviética da Guerra do Afeganistão e participou em diversos encontros com 
o presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan para limitar a proliferação de armas nucleares.-------- 
--------- No que diz respeito a política interna, implementou a glasnost ("transparência"), política que 
aumentava as liberdades de expressão e de imprensa, a perestroika ("reestruturação"), política que 
descentraliza a tomada de decisões no âmbito económico e demokratizatsiya (democratização). ------- 
--------- Em 1990 Gorbachev foi galardoado com o Premio Nobel da Paz "pela sua liderança e contributo 
para a resolução pacifica de controvérsias internacionais e pelo papel desempenhado na aproximação 
entre o Ocidente e o Leste"-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Assim, pelo seu percurso profissional e político, a Assembleia Municipal de Matosinhos, reunida 
no dia 26 de setembro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- - Aprova o presente voto de pesar; ------------------------------------------------------------------------------ 
--------- - Apresenta as mais sentidas e solidarias condolências; --------------------------------------------------- 
--------- - Aprova um minuto de silencio em sua homenagem. ----------------------------------------------------- 
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RECOMENDAÇÃO – 26 DE SETEMBRO 

 
--------- Os veraneantes, que fazem de Matosinhos o seu local preferido de lazer, ficaram surpreendidos 
com o aviso da Agência de Proteção do Ambiente (APA) da elevada atividade microbiológica na água 
do mar neste verão. A autarquia admitiu que conjuntamente a chuva intensa, o aumento dos caudais 
das ribeiras, as mares vivas e a agitação marítima elevada provocaram o deslocamento de sedimentos 
estabilizados no fundo mar. Com estes resultados a APA desaconselhou os banhos nas nossas praias. - 
--------- O Grupo de Deputados Municipais do Partido Social Democrata recordam que no mesmo 
período ocorreram também dragagens que causaram deslocamentos de sedimentos do fundo mare 
que podem também ter causado a rutura de um exutor. As infraestruturas destes "emissários" são 
uma componente essencial neste género de sistemas de saneamento e existe algum desconhecimento 
do seu atual estado de funcionamento e de conservação. ------------------------------------------------------ 
--------- Recentemente analises microbiológicas de laboratórios independentes revelaram que no dia 9 
de setembro, relativamente a quantificação de E.coli, o valor obtido foi de 805, com erro padrão ± 
257,60, que mesmo no limite inferior e superior ao permitido, com base no Decreto-lei 113/2012, 
comprovando que a situação se mantem. ------------------------------------------------------------------ 
--------- Nunca sendo tarde para admitir a inépcia de muitos anos, a Camara Municipal assinou 
posteriormente um protocolo com a APA com o objetivo de despoluir as ribeiras da Riguinha e de 
Carcavelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- O Grupo de Deputados Municipais do PSD-------------------------------------------------------------------- 
- Não pode deixar de manifestar a sua preocupação perante esta situação que coloca em perigo a 
saúde publica, e que pode ter consequências trágicas para o uso das nossas praias, ------------------------  
- Não pode deixar de lamentar a passividade da autarquia e recomenda a autarquia que com 
conjuntamente com APA para alem da despoluição já acordada, faça uma avaliação aprofundada dos 
factos ocorridos e elabore um piano que elimine o risco de novas contaminações, nomeadamente de 
ribeiras e afluentes. 
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--------- Matosinhos, um concelho que se orgulha de ser reconhecido como jovem não está a 
promover o acesso ao ensino superior. Em média podem chegar a ser 16 os anos de desvantagem 
para com jovens residentes em outras concelhos em que já aprovadas medidas de apoio necessárias.  
--------- Por isso e considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- A importância da facilitação do acesso ao ensino superior reconhecida por parte de todas as 
forças políticas a nível nacional; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- - Os transportes públicos são o meio de deslocação que centenas de estudantes 
matosinhenses utilizam todos os dias. tanto para a prossecução dos seus estudos como para a sua 
integração na vida social, política, cultural ou desportiva; -------------------------------------------------------- 
--------- 0 reconhecimento generalizado da necessidade de acesso a transportes públicos; -------------- 
por parte dos estudantes do ensino superior como crucial para a mitigação das desigualdades 
existentes, a criação do passe geral gratuito ou com desconto para estudantes e    crucial;  ------------ 
--------- Infelizmente, este passe não existe ainda no nosso concelho; 0 desconto que a Camara 
Municipal de Matosinhos concede para os passes SUB23 acaba por ser burocratizado e insustentável; 
- 0 concelho de Matosinhos continua retr6grado ao nível dos transportes públicos, sendo um dos 
únicos concelhos que não facilita o acesso para os jovens estudantes. ---------------------------------------- 
-Um estudante matosinhense e obrigado a gastar mais do dobro do que um estudante residente no 
Porto ou em Gaia no seu passe para que tenha acesso a um serviço muito semelhante. ----------------- 
--------- A Assembleia municipal reunida a 19/12/2022 propõe que: --------------------------------------------
--------- 1-0s estudantes matosinhenses desde o 1° ano de escolaridade até ao ensino superior tenham 
acesso ao passe geral gratuito, mesmo que estudem fora do concelho, sem burocracias ou entraves. 

 
 
 


