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ATA DA SEXTA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE ALCABIDECHE - ANO DE 2018
Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito, nas instalações do Salão Paroquial de
Bicesse, sito na Igreja de Bicesse, realizou-se a Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de
Alcabideche, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro e o artigo 13.º do Regimento AFA, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Período antes da ordem do dia;
Apresentação, Discussão e Votação da Acta nº 3;
Apresentação, Discussão e Votação do Protocolo das Bolsas Sociais;
Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal;
Apresentação, Discussão e Votação do Protocolo de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC);
Apresentação, Discussão e Votação do Protocolo REFOOD
Constituição e Composição da Comissão Eventual para a Revisão do Regimento da A.F.A
Apresentação da Informação Financeira;
Apresentação e Discussão do relatório de Actividades 3º Trimestre 2018;

Esta sessão teve a presença dos seguintes membros: Rui Paulo Costa (PPD/PSD), Presidente da
Assembleia de Freguesia; Catarina Rita da Luz (PPD/PSD), 1.º Secretária da Assembleia de Freguesia
em substituição; Maria Luisa Marques Jorge (PS), 2.º Secretária da Assembleia de Freguesia em
substituição; José Filipe Ribeiro (PPD/PSD), Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Mata (PPD/PSD),
Tesoureiro, Teresa Lopes Ribeiro (PPD/PSD), 1.ª vogal, Marco Pauzinho (CDS-PP), 2.º vogal, Pedro
Correia de Sousa (PPD/PSD), 3.º vogal, Nuno Jorge (PPD/PSD), 4.º vogal; Luís Gonzaga Pires de Lima,
Jorge Rebelo, Carlos Duarte Nunes, Maria Augusta Nunes, Patrícia Cardoso Nascimento e Bernardo
Barros, Deputados da Bancada do PPD/PSD; Paulo Jorge dos Santos e José Ferreira, Deputados da
Bancada do CDS-PP; Marta Machado, Rui Jorge Lemos, Paulo Duarte, Elisabete Domingos, Daniel
Romão, Alexandra Santos Domingos, Soraia Dorropio e Elisabete Domingos, Deputados da Bancada
do PS; Sara Magalhães, deputado da Bancada do B.E.; Telma Maria Santos, Deputada da Bancada da
C.D.U. .
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O Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Costa deu início à assembleia cumprimentando todos
os presentes e agradeceu ao Centro Paroquial de Alcabideche a cedência do espaço para realização
da assembleia de freguesia. Fez referência ao expediente recebido referente às substituições de
vários elementos das bancadas para presente reunião. De seguida colocou a discussão o ponto um da
ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Telma Santos, da CDU depois de cumprimentar todos os presentes, começou por colocar ao
Presidente da Junta algumas questões relacionadas com a freguesia de Alcabideche. Assim colocou
várias questões relacionadas com a Freguesia ao Presidente da Junta, nomeadamente a situação do
recinto da Feira da Adroana, a passagem aérea de acesso ao cemitério, a falta de alguns bens
consumíveis nas escolas do 1º ciclo e a falta de sinalização em lombas na Freguesia. ----------------------Paulo Duarte, PS começou por agradecer à Paroquia de Bicesse pela cedência do espaço para a
realização da Assembleia. Falou sobre o tema do trânsito e das irregularidades em várias estradas da
Freguesia após obras com abatimentos, constatando-se também noutros caminhos municipais da
freguesia uma degradação real. Sobre a estrada de Bicesse, sugeriu a colocação de um semáforo de
controlo de velocidade. Pediu também um esclarecimento sobre a Colectividade de Bicesse. Por fim
abordou o tema das Ludoblibliotecas e o facto de existirem algumas que não estão em
funcionamento ao sábado. -------------------------------------------------------------------------------------------------Sara Magalhães, BE questionou o Presidente da Junta no sentido de esclarecer se todos os passeios
da freguesia já estavam adaptados para as pessoas com mobilidade reduzida. Referiu também a
existência de queixas por parte dos moradores da rua da Alegria na Amoreira no que se refere à
circulação automóvel. Pediu também uma nova avaliação às obras na rua de Bragança no Pai do
Vento, existindo dificuldades na mobilidade dos moradores. ----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia não tendo mais inscrições por parte dos grupos de lista, abriu as
inscrições às intervenções por parte dos fregueses presentes tendo recebido na mesa duas inscrições.
O freguês Jose Ramos começou por referir o abatimento dos passeios na localidade de Bicesse e a
falta de sinalética junto ao cruzamento (STOP). Mencionou alguma deficiência na recolha do lixo em
alguns locais de Bicesse. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O freguês José Lago abordou a questão da falta de iluminação pública no largo da Igreja, pedindo a
intervenção da Junta na sua resolução.----------------------------------------------------------------------------------A freguesa Daniela Parente, pediu para a junta fazer uma parceria com a escola para as aulas de
musica na escola do Alto da Peça.
O Presidente da Junta depois de cumprimentar os presentes, respondeu à Senhora Telma Santos da
CDU sobre o recinto da Adroana, informando que tinha reunião agendada para breve com o adjunto
do vereador da CMC responsável pela área para resolução deste assunto. Sobre a questão da
passagem pedonal para o cemitério referiu também que está pensada pela CMC a colocação de uma
estrutura mais aligeirada no local. Sobre a falta de bens consumíveis nas escolas e naquilo que está
sobre responsabilidade da junta, até ao momento não tem conhecimento de nenhuma reclamação. O
tema do trânsito é importante mas na sua larga maioria não é da responsabilidade da Junta, pois
essas competências são da CMC. Em resposta ao tema da Sociedade de Bicesse, referiu que era de
facto uma pena o estado de conservação em que se encontrava o edifício, sendo uma preocupação
sua o início da actividade por parte da colectividade de Bicesse. Na resposta à questão das
ludobibliotecas esclareceu os presentes que a junta tem um colaborador por Sábado, já organizou e
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divulgou alguns eventos, mas não existe participação dos pais, pelo que acabam sempre por não ter
ninguém. Está em conjunto com a CMC, estudadas formas de dinamização futura. ------------------------Carlos Mata, tesoureiro do executivo da junta, em resposta ao senhor Manuel Ferreira Ramos referiu
a falta de interesse pelas pessoas em manter os locais limpos. A questão do lixo é mais complexa
porque existe lixo indiferenciado e outros tipos de resíduos. Referiu que as obrigações recentes de
limpeza dos terrenos, originou um aumento deste tipo de resíduos, provocando à empresa que gere
a sua recolha, dificuldades acrescidas na resposta. O esforço na prevenção do risco de incêndio é em
sua opinião um valor importante e que deve ser assumido, actualmente não existe capacidade
instalada para a recolha como era realizado no passado, não sendo contudo justo afirmar que Cascais
tem mais lixo. A Cascais Ambiente está a resolver a situação. ----------------------------------------------------Paulo Duarte, PS pediu a palavra para esclarecer que o semáforo que falou estava localizado em
Bicesse e sobre a concretização das estradas que se encontram danificadas, são muitas. ----------------Presidente da Junta, prontificou-se a acompanhar o Senhor Paulo Duarte numa visita aos locais.
Respondeu também à freguesa Daniela Parente, que existe este ano mudanças profundas na gestão
das actividades extracurriculares. Não existindo mais inscrições foi dado com concluído o ponto. -----O Presidente da Assembleia introduziu o ponto 2 da convocatória a discussão e aprovação, fazendo a
ressalva que não era a acta 3 mas sim as actas 4 e 5 que seriam alvo de discussão e votação. O
resultado da votação da acta nº 4 foi a seguinte; Votos a favor 16, Votos contra 0, Abstenções 2 –
Aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O resultado da aprovação da acta nº 5 teve: Votos a favor 17, Votos contra 0, Abstenções 1 Aprovada
por maioria . -----------------------------------------------------------------------------------------------------O ponto no 3 da ordem de trabalhos “Apresentação, Discussão e Votação do Protocolo das Bolsas
Sociais´” foi colocado a discussão.----------------------------------------------------------------------------------------Telma Santos da CDU, informou a sua intenção de voto sobre o tema no sentido de votar
positivamente a proposta deixando contudo um sentimento que deveria ser o Estado a ter uma rede
pública de cresches. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sara Magalhães BE, interpolou o Presidente do executivo da Junta no sentido de saber quais eram os
critérios de admissão e quais as creches parceiras? -----------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, respondeu que estava em pleno acordo que deveria existir uma rede pública
de creches. Esclareceu que estas bolsas visam atribuir 16 vagas em diversões escalões, possibilitando
assim minimizar algumas lacunas. Informou os presentes que assim conseguem ajudar famílias que
não encontram resposta na rede pública. A proposta foi colocada a votação tendo sido Aprovada por
Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O ponto 4 foi retirado da ordem de trabalhos a pedido do presidente da Junta. -----------------------------O ponto 5 “Apresentação, Discussão e Votação do Protocolo de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC)” foi colocado a discussão e votação. Não existindo intervenções, a proposta foi
colocada a votação com o seguinte resultado: Votos a favor 18, Abstenções 1, Votos Contra 0 –
Aprovada por maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 “Apresentação, Discussão e Votação do Protocolo REFOOD “ colocado pela mesa a
discussão teve a inscrição da Alexandra Domingos do PS. ----------------------------------------------------------
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Alexandra Domingos PS, depois de cumprimentar os presentes e de realçar a bondade da proposta,
colocou ao executivo da junta duas questões, o primeiro se o local no CDA é de armazenamento
apenas ou é também de distribuição? Referiu também que no contrato refere que a comodante é
dona e legitima possuidora do espaço, existindo na alínea b) do documento que a gestora do espaço
é a JFA, sabendo nós que a dona do espaço é a Câmara Municipal de Cascais, devendo também se
esclarecido o local exacto dentro do CDA. ----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta esclareceu os presentes que a armazenagem e distribuição, será realizada no
local, sendo numa primeira fase 8 famílias assinaladas pelos serviços de acção social, tendo um
aumento gradual. Sobre a questão jurídica, a junta é possuidora, utilizando e gerindo o espaço para o
qual está contratualizado. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pires de Lima PSD, pediu a palavra para referir que na cláusula primeira do contrato está indicado
“armazenagem e distribuição” estando assim claro e não existindo duvidas. --------------------------------Colocada a votação a proposta obteve o seguinte resultado: Votos a favor 12, Abstenções 7 e votos
contra 0 – Aprovado por maioria. ----------------------------------------------------------------------------------------O ponto 7 “Constituição e Composição da Comissão Eventual para a Revisão do Regimento da
A.F.A” foi colocado a discussão e aprovação tendo a proposta sido Aprovada por Unanimidade. ------Os pontos 8 e 9 “ Apresentação da Informação Financeira; e Apresentação e Discussão do relatório
de Actividades 3º Trimestre 2018, foram pontos meramente informativos não recebendo a mesa
qualquer inscrição por parte das bancadas para esclarecimentos eventuais ao executivo. ----------------A mesa da assembleia de freguesia, recebeu uma proposta para incluir na ordem de trabalhos a
pedido do executivo da Junta de Freguesia. Esta proposta “Substituição de um elemento do Executivo
da Junta”, foi colocada a discussão pelo presidente da Assembleia. A proposta foi a votação com o
seguinte resultado; Votos a favor 11, Abstenções 6; Votos Contra 2. – Proposta Aprovada por
Maioria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Costa terminou a reunião agradecendo a colaboração
dos colaboradores da Junta presentes encerrando de seguida os trabalhos. ----------------------------------Terminados os trabalhos, foi lavrada a presente Acta, que depois de lida foi aprovada por todos os
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa da Assembleia
_____________________________________________
Rui Paulo Costa
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1.ª Secretária
_____________________________________________
Margarida Nascimento Alves

2.ª Secretária
_____________________________________________
Susana Maria Nunes
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