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Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Augusto Carvalho--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Rita Vilela-------------------------------  
 

Rita Sammer ---------------------------  
Jacinto Leandro----------------------- 
Maria Teresa Oliveira---------------- 
 

Pedro Castelo--------------------------  
Sérgio Jacinto ------------------------- 
João Rodrigues------------------------  

Assuntos tratados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Preparação da próxima sessão da AM------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Relatório CPCJ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- Relatório CPL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- O presidente da Assembleia Municipal começou por fazer um balanço da última sessão - realizada no teatro-

cine para garantir o distanciamento social. Considera que correu bem e todas a normas formam cumpridas, 

havendo condições para que na próxima sessão possam estar presentes todos os deputados municipais 

porque há espaço no balção. Na sessão anterior estiveram presentes apenas 31 membros do órgão 

deliberativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rita Sammer elogio o trabalho da mesa na condução dos trabalhos garantindo que todos os presentes 

cumpriam as normas estabelecidas. A opinião pública viu com bons olhos o esforço e é um exemplo a manter. 

Jacinto Leandro solidarizou-se com o elogio e também considera que correu tudo pelo melhor.-------------------  

No que diz respeito à agenda, foram analisados os documentos referentes a 8 pontos e atribuídos os seguintes 

tempos: 1-60m; 2-40m; 3- 21m; 4- 60m; 5- 40m; 6-40m; 7- 40m e 8- 21m.----------------------------------------------- 

Tendo em conta a atual realidade do teletrabalho e aulas on-line, José Augusto Carvalho deu indicações para 

que fosse enviado um mail a todos os presidentes de Junta questionando sobre a qualidade do sinal de net 

nas Freguesias do concelho e disponibilidade de Fibra. A própria Assembleia Municipal tende a realizar todas 

as reuniões de comissões por videoconferência e esta é, atualmente, a realidade de grande parte das pessoas, 

mas nem todas têm condições para um acesso fiável à internet.------------------------------------------------------------ 

Há legislação que consagra esta obrigação por parte das operadoras, ao abrigo de concessões do Estado. Foi 

sugerida a elaboração de uma Moção/Recomendação sobre este tema.-------------------------------------------------- 

Rita Sammer falou na questão das famílias que têm crianças em casa. Com aulas à distância as Escolas não 

estão a acompanhar da mesma forma e poderão existir muitos problemas “escondidos” que ao nível das 

condições de trabalho e ensino, como de condições de habitabilidade ou até maus tratos.--------------------------  

Os presidentes de Junta são quem está mais próximo dos agregados familiares e poderá fazer sentido ouvi-

los.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Fazendo a ponte com a abordagem anterior, foi transmitida a disponibilidade do Dr. Ângelo Teodoro, 

presidente da CPCJ para estar presente na próxima sessão e fazer a apresentação do relatório de 2019.-------- 

O relatório da CPCJ vai ser apresentado pelo seu presidente, Dr. Ângelo Teodoro que estará na próxima sessão. 

Foi sugerida a colocação de questões, mesmo não estando diretamente relacionado com o relatório em si, 

para saber como prevenir casos semelhantes ao da menina de Peniche (Autogia da Baleia) que foi morta em 

casa e compreender o papel das instituições na sinalização destas famílias.---------------------------------------------- 

Segundo Sérgio Jacinto, “os anos de ditadura fazem com que a intromissão na vida privada seja mal vista” mas 

importa saber como estão as crianças.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rita Sammer partilhou com os presentes a realidade da escola Madeira Torres onde, dos cerca de 700 alunos, 

só 170 regressaram à aluas presenciais e, mantendo-se ensino à distância, prevê que esse número venha a 

reduzir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Na sua opinião deveriam ter sido retomadas as aulas presenciais para o 1º ciclo porque os alunos de 11º e 12º 

“estavam encaminhados” e motivados para estudar a partir de casa.------------------------------------------------------ 

Teresa Oliveira concordou e acrescentou que “os mais pequenos precisam de ser acompanhados”.-------------- 

3- O relatório das atividades da CPL no ano de 2019 vai será agendado par a próxima sessão. Será terminado e 

enviado aos membros desta comissão até à próxima 5ª para contribuições. Será distribuído aos membros da, 

como documento da agenda, Assembleia Municipal na próxima 2ª.--------------------------------------------------------
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