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ATA N.º11/2019 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezanove, nesta Vila de Nazaré, na Sala de Reuniões 

da Biblioteca Municipal da Nazaré, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a 

presidência do Senhor Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara, estando 

presentes os Senhores Vereadores, Manuel António Águeda Sequeira, Alberto Madail da Silva 

Belo, Regina Margarida Amada Piedade Matos, Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues, António 

Gordinho Trindade e Salvador Portugal Formiga. ---------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada pela Técnica Superior Olinda Amélia David Lourenço. ------------------- 

Pelas dez horas e quinze minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. ------------------ 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente prestou à Câmara as seguintes informações: ------------------------------------- 

- Que deixa aqui o sentido voto de pesar à família do funcionário António José Balau, pelo seu 

falecimento, responsável máximo pela Biblioteca Municipal, tendo prestado ao longo dos seus 

anos de vida uma forte componente de apoio e promoção ao Concelho da Nazaré; que aquando 

da chegada do Executivo à Câmara, foi nomeado Diretor da Biblioteca Municipal e foi o 

responsável, por entre outras grandes ideias por si apresentadas, pela proposta que o Senhor 

Presidente veio a apresentar em sede do Concelho de Presidentes na Oestecim, para que fosse 

criada e dinamizada a rede de bibliotecas do Oeste; que o António José Balau foi alguém que 

prestou à Câmara Municipal e à Comunidade um serviço inestimável e por isso não poderia 

deixar passar este momento ser dirigir convite aos Senhores Vereadores para se associarem a 

este voto de pesar, dirigido em particular, à esposa e às filhas; ----------------------------------------- 

- o Senhor Presidente deu ainda nota que, por força da urgência e pelos “timings” não poderem 

ser cumpridos para submissão a reunião de câmara, iria trazer à próxima reunião, para 

ratificação, o protocolo com os Bombeiros Voluntários da Nazaré, para a realização no próximo 

domingo de um concerto no areal , Estádio do Viveiro, versando sob o tema “Nazaré Apoia 



Moçambique”; que esta iniciativa partiu da sociedade civil, nomeadamente de três pessoas, 

Brigite Costa, Júlio Patrício Freitas e Nuno Abelha, que nos apresentaram as ideias e em 

conjunto com os Bombeiros promovemos a concretização deste evento, que terá um conjunto de 

figuras não só locais, como de relevo da comunidade africana residente em Portugal, na lógica 

de que, em troca de um pequeno donativo de bens não perecíveis ou medicamentos a enviar para 

Moçambique, a Nazaré preste um forte apoio a essa comunidade tão depauperada nos últimos 

meses, por causa dos ciclones de que foi alvo; -------------------------------------------------------------- 

- o Senhor Presidente prestou ainda informação sobre a realização da iniciativa “Mar Seguro”, 

protagonizada pelo Correio da Manhã, que escolheu a Nazaré para o início deste evento, com 

uma preocupação muito forte que se prende com a segurança dos pescadores e não só, tendo na 

sua perspetiva sido um momento muito interessante, com um debate extremamente relevante na 

abordagem às questões relacionadas com a pesca e pescadores; ---------------------------------------- 

Por último o Senhor Presidente referiu que na passada quinta-feira, numa cerimónia que 

decorreu na Califórnia, onde esteve presente a convite da World Surf League, a Nazaré voltou a 

ganhar mais um prémio da maior onda, desta vez, não protagonizada por homens mas por 

mulheres, sendo a primeira vez que este prémio foi instituído, tendo o galardão sido atribuído a 

Justine Dypont, uma surfista francesa de grande destaque; que esta atleta tem uma ligação muito 

forte à Nazaré, onde já tem casa e passa boa parte do ano, estando ligada ainda a vários 

desportos onde o surf é rei; por isso escolheu a Praia do Norte para desenvolver a sua carreira 

desportiva, cujo mar a honra com as maiores ondas do Mundo; ----------------------------------------- 

Pretendeu ainda realçar algumas injustiças cometidas à Nazaré, onde os americanos já olham 

com alguma apreensão para este Concelho, pelos óscares que o Surf na Praia do Norte tem 

reunido, e em particular pela World Surf League, que designa a Nazaré e em particular a Câmara 

Municipal como um parceiro único e extremamente relevante. ------------------------------------------- 
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Interveio entretanto o Senhor Vereador Manuel Sequeira para se associar ao voto de pesar pela 

perda de António José Balau; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- que se orgulha pela projeção e promoção da Nazaré, tendo como prova disso a realização neste 

fim de semana da iniciativa  “Mar Seguro”,  que teve o seu início na Nazaré; ------------------------ 

- quanto aos prémios conseguidos pelo surf neste Concelho, reconhece que a Nazaré está a 

incomodar os americanos, pois sabe que o certame é feito de americanos para americanos e por 

isso as evidências tem de ser muito fortes para não criarem dúvidas a ninguém; pensa que o 

reconhecimento de uma atleta feminina na obtenção de um prémio é muito positivo e todos os 

anos teremos de fazer o nosso caminho, sempre com o objetivo de que, mesmo sendo bons, para 

concorrer com os americanos, teremos de ser melhores ainda; ------------------------------------------ 

 - informou ainda o Senhor Vereador que a BIR comemorou o seu aniversário no dia 1 de Maio, 

mas por ser feriado, na véspera, dia 30/04, promoveu um jantar convívio para homenagear os 

atletas que se destacaram ao longo da época desportiva; que o dia internacional do Jazz, também 

teve lugar no mesmo dia e à mesma hora, o que se entende, e é perfeitamente legítimo; que 

pretende deixar realçado que a BIR homenageou e reconheceu o trabalho desenvolvido pelo 

Município no plano desportivo, nomeadamente no apoio às coletividades, o que é para si motivo 

de grande orgulho e satisfação; que na realidade, o Executivo mais não faz que cumprir 

escrupulosamente o que a Câmara aprova quinzenalmente, dando cumprimento ao Regulamento 

que é publicamente reconhecido como uma ótima ferramenta. ------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Regina Matos solicitou a palavra para  também se associar ao voto de 

pesar pelo falecimento do funcionário António Balau, pessoa que faz muita falta; elencou as 

atividades que decorreram no mês de Abril, mês alusivo à prevenção dos maus tratos de crianças 

e jovens: no nosso concelho houve diversas iniciativas levadas a cabo com crianças, estando 

vários trabalhos expostos na Biblioteca até ao dia 10 de Maio, deixando aqui o convite a todos; 

que estas iniciativas culminaram com um desafio lançado pela Comissão Nacional, isto é, com um 



laço humano junto das escolas do concelho, tendo o Externato também aderido; esta iniciativa 

correu Portugal de lés a lés, na prevenção a crianças e jovens, esperando que, para o ano, 

também a Câmara Municipal adira a este evento, de suma importância para a nossa comunidade.  

O Senhor Vereador Salvador Formiga associou-se também ao voto de pesar pelo falecimento do 

seu cunhado António Balau; relativamente a obras prestou as seguintes informações: que a obra 

da Fonte Velha terminou a semana passada e que já tendo sido efetuada uma visita ao local com 

o empreiteiro, estará em condições de ser entregue à Câmara Municipal esta semana, não sem 

que antes sejam colocados alguns pinos para prevenir novos danos na calçada, uma vez que 

aquele espaço é importantíssimo para o estacionamento de viaturas, tanto pesadas como ligeiras;   

- que está já acordado com a Empresa Matos & Neves, o alcatroamento da estrada da Macarca 

no final do mês de Maio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Na oportunidade, o Senhor Presidente informou que estão a ser retomados os trabalhos finais 

para conclusão da Zona Empresarial de Valado dos Frades; que em causa está a última fase de 

asfaltamento e alguns pormenores estéticos, que serão executados ainda este mês; que com esta 

conclusão, fecha-se o ciclo dos objetivos preconizados pelo Executivo, de dinamização económica 

do concelho e de diferenciação do tecido económico local. -----------------------------------------------  

Usou também da palavra o Senhor Vereador Alberto Madail para referir que é com enorme 

pesar que se associa ao voto de pesar de António José Balau, um colaborador desde sempre da 

Autarquia; que este funcionário foi alguém que nos deixa, sem atingir o seu merecido descanso 

por via da reforma, após tantos anos de dedicação à Câmara Municipal. ------------------------------ 

Interveio ainda o Senhor Vereador António Trindade para reiterar o seu voto de pesar pelo 

falecimento do trabalhador José Balau, pessoa que reconheceu a sua postura como funcionário, 

sempre sabendo lidar com as diferentes forças políticas, com profissionalismo e respeito; relevou 

as suas qualidades humanas e a prontidão com que atendia as solicitações que lhe eram 
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dirigidas, não só como Vereador, hoje, como no tempo em que exerceu funções de Presidente da 

Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Inscreveu-se o Senhor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- António Azeitona   Referiu-se à falta de escoamento do desarenador quando a maré enche e 

pretende saber o que vai fazer a Câmara relativamente à conduta que esta abaixo do nível do mar 

que está subir 3 cm em cada ano e portanto alertou para esta problemática. -------------------------- 

O Senhor Presidente prestou ao Munícipe os esclarecimentos adequados. ----------------------------- 

248/2019 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número dez, de 22 de abril de 2019, para leitura, discussão e 

votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

249/2019 – LICENCIAMENTO DE OBRAS – RUA NOVA N.º25 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º91/19, com requerimento nº500/19, de que é requerente Maina 

Helene Rinostal Natvik, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de licenciamento, ao abrigo da alínea a) do n.º1 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro na redação atual, nos termos da 

proposta de decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------- 

250/2019 – REDEFINIÇÃO DE TRAÇADO DE RUA – RUA CASAL DOS LOPES – SERRA 

DA PESCARIA – FAMALICÃO 

Presente o processo n.º170/16, com requerimento nº1087/16, de que é requerente Aida Coelho da 

Silva Madeira, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que 

faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ------------------------------------ 



Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido com base nos fundamentos da informação 

prestada em 14.09.2016 e 07.03.2017, nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão de 

Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------------------------------- 

251/2019 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO EM 

FRAÇÃO AUTÓNOMA INSERIDA EM EDIFÍCIO MISTO PARA HABITAÇÃO E 

SERVIÇOS – RUA TOMAS RIBAS, N.º1 - NAZARÉ 

Presente o processo n.º610/17, com requerimento nº337/19, de que é requerente Maria Esmeralda 

Coelho Almeida Pereira, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------------------- 

252/2019 – INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 

HOTEL 4 ESTRELAS - LOTE 1 NA AVENIDA DE BADAJOZ – NAZARÉ  

Presente o processo n.º25/19, com requerimento nº227/19, de que é requerente Nazaré Canyon li 

Aparthotel Development, Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 

O Senhor Vereador Alberto Madail solicitou o seu impedimento e retirou-se da Reunião de 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este ponto foi deliberado, retirar. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador regressou à Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------ 

253/2019 – LICENCIAMENTO DE OBRAS - RUA CASAL DOS LOPES – SERRA DA 

PESCARIA – FAMALICÃO  

Presente o processo n.º54/19, com requerimento nº537/19, de que é requerente Erik Jan Hamers, 

acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz parte da 

pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------- 
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Deliberado, por unanimidade, indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24.º do Decreto-

Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro na redação atual, nos termos da proposta de decisão da Chefe 

da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------------- 

254/2019 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR MUROS DE VEDAÇÃO E 

CHURRASQUEIRA – LOTE 41 – RUA PROF. CARLOS LINEU SOARES DE MIRANDA 

Presente o processo n.º57/19, com requerimento nº554/19, de que é requerente João Luís Viana 

Correia, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz 

parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24.º do Decreto-

Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro na redação atual, nos termos da proposta de decisão da Chefe 

da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------------- 

255/2019 - “PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAMENTO” – PARECER SOBRE 

DEVOLUÇÃO DE TAXAS 

Presente o processo n.º 533/17, com requerimento nº 256/19, de que é requerente Capitolinas, 

Lda., acompanhado de parecer da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, no sentido da 

devolução da taxa paga, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita.  

Deliberado, por unanimidade, autorizar a devolução de 15 euros à representante legal da firma 

Capitolinas, Lda., nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

256/2019 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – RUA LIBERAL REBELO 

DA SILVA LOTE 2 – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo n.º711/18, com requerimento nº2304/18, de que é requerente Barisfera – 

Construções Unipessoal, Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 



Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro na redação em vfigor, nos termos da proposta de 

decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------- 

257/2019 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – RUA LIBERAL REBELO 

DA SILVA LOTE 3 – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo n.º709/18, com requerimento nº2302/18, de que é requerente Barisfera – 

Construções Unipessoal, Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 

Deliberado, por unanimidade, indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24.º do Decreto-

Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro na redação atual, nos termos da proposta de decisão da Chefe 

da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------------- 

258/2019 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO /AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 

MULTIFAMILIAR – RUA PRAÇA DE TOUROS E PADRE LARGO SILVESTRE – SÍTIO 

DA NAZARÉ 

Presente o processo n.º489/18, com requerimento nº570/19, de que é requerente Cvi-Carvalho e 

Vizinha Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que 

faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da informação 

técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------------------- 

259/2019 – PROCESSO DE INSPEÇÃO NºAAOT/000004/17.4.AOT – AVALIAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42.º DO REGIME JURÍDICO DA REN DA NAZARÉ 1.ª 

FASE DE ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DAS PROPOSTAS – 

IGAMAOT 

 Presente informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, capeando processo acima referido 

que faz parte da pasta de documentos da presente reunião e se dá por transcrita. -------------------- 
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Deliberado, por unanimidade, transmitir ao IGAMAOT o seu teor, dar conhecimento à 

Assembleia Municipal da Nazaré e notificar a CCDR-LVT, no que se refere ao ponto número sete.  

260/2019 – RELATÓRIO FINAL – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42.º DO 

REGIME JURÍDICO DA REN DO MUNI8CÍPIO DA NAZARÉ – GABINETE DO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS AUTARQUIAS LOCAIS  

Presente informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, capeando processo acima referido 

que faz parte da pasta de documentos da presente reunião e se dá por transcrita. -------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

E transmita-se à Secretaria de Estado das Autarquias Locais. ------------------------------------------- 

261/2019 – ABATE DE ÁRVORES JUNTO AO QUARTEL DOS BOMBEIROS  

Presente informação nº3/GTF/2019, datada de 2019/04/23, referente ao assunto acima referido 

que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Recebemos um email do Comandante dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, solicitando o abate 

de três pinheiros que se encontram junto às traseiras do quartel. -------------------------------- 

O Sr. Comandante refere o risco de queda dos mesmos, colocando em perigo os utentes do espaço 

e o próprio espaço do quartel. --------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito do Gabinete Técnico Florestal, desloquei-me ao local para verificar a situação, tendo 

confirmado que os pinheiros são de porte alto, estando implantados na encosta, apresentando-se 

inclinados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por estarem isolados, estão sob o efeito dos ventos, o que aumenta o seu perigo. Pelo tamanho 

que tem, se caírem vão cair em espaço do quartel, podendo causar danos. ---------------------------- 

Junto se anexa foto dos pinheiros e o respetivo email. ----------------------------------------------------- 

Assim, proponho à Câmara Municipal o abate dos três pinheiros, por motivos de segurança.” ----  

Deliberado, por unanimidade, proceder ao abate dos pinheiros por motivos de segurança. -------- 



262/2019 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O 5.º NAZARÉ SURF 

FAMILY CDAN 2019  

Presente informação N.º93/SAFD/2019, datada de 2019.04.24, que capeia minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município da Nazaré e o Clube de Desportos Alternativos da Nazaré, com 

vista à realização do 5.ª Edição do Nazaré Surf Family, no dia 4 e 5 de julho de 2019. ------------- 

O presente protocolo faz parte da pasta de documentos da reunião e dá-se por transcrito. ---------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo. ----------------------------------------- 

263/2019 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A FINAL FOUR DA 

TAÇA DO DISTRITO DE LEIRIA – FUTSAL - SENIORES MASCULINOS 2019  

Presente informação N.º92/SAFD/2019, datada de 2019.04.24, que capeia minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município da Nazaré e a Associação de Futebol de Leiria, com vista à 

realização dos jogos da final Four da Taça do Distrito de Leiria de Futsal, no escalão de seniores 

masculinos, nos dias 25 e 26 de maio de 2019. -------------------------------------------------------------- 

O presente protocolo faz parte da pasta de documentos da reunião e dá-se por transcrito. ---------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo. ------------------------------------------ 

264/2019 - MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O 6º NAZARÉ 

PADDLING EVENT CDAN 2019 

Presente informação N.º97/SAFD/2019, datada de 2019.04.29, que capeia minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município da Nazaré e o Clube de Desportos Alternativos da Nazaré, com 

vista à realização do 6.º Nazaré Paddling Event., nos dias 06 e 07 de julho de 2019. ---------------- 

O presente protocolo faz parte da pasta de documentos da reunião e dá-se por transcrito. ---------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo. ----------------------------------------- 

265/2019 - PROPOSTA - A QUOTA DA SARDINHA PARA 2019 

Presente proposta do Senhor Presidente da Câmara sobre o assunto acima referido que se 

trancreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A sardinha, sardina pilchardus (Walbaum, 1792), que se distribui na costa atlântica ibérica 

(Divisões VIIIc e IXa do ICES) constitui uma das pescarias tradicionais mais antigas e o recurso 

haliêutico mais importante da Península Ibérica, não só pelas quantidades capturadas, mas 

também pelas importantes implicações económicas e sociais da sua exploração. --------------------- 

Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES, na sigla em inglês), organismo 

científico que aconselha a Comissão Europeia sobre as quotas de captura de peixe, traça 

perspetivas negras sobre a evolução da população de sardinhas e aponta para a suspensão total 

da pesca em Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dos vários sub-segmentos da pesca a Sardinha, e os pescadores que dela vivem tem sido dos 

mais penalizados com sucessivos cortes e restrições, recorde-se que no ano 2018 a sardinha 

esteve interdita desde janeiro até 20 de maio e condicionada até ao final de julho (Despacho 532-

A/2018, de 10 de janeiro e o Despacho n.º 4334-A/2018, de 30 de abril). Em novo despacho 

(7279-A/2018, de 31 de julho) voltou a estar condicionada até ao final de setembro. Até à 

presente data encontra-se interdita esta pesca dirigida, no entanto, o governo nacional, mediante 

despacho (9193-B/2018, de 28 de setembro), aponta para maio de 2019 a reabertura da pesca à 

sardinha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Esta interdição estende-se por 7 longos meses, sendo que os apoios aos pescadores e empresas 

apenas comtemplarão 60 dias (caso reúnam os requisitos de elegibilidade), o que se manifesta 

insuficiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No que se refere à pesca da sardinha em 2018, e decorrente das restrições em curso a frota do 

cerco atingiu mínimos históricos de capturas. --------------------------------------------------------------- 

Face a esta problemática, o Município da Nazaré sempre esteve preocupado com os impactes 

económico e/ou sociais destas medidas, tendo na data de 29 de julho de 2015 aprovado uma 

moção apresentada junto da Exma. Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, e do 



Exmo. Sr. Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, com um conjunto de propostas, e, não 

obstante, em forma de protesto, entregue em conjunto com a Associação de Armadores e 

Pescadores da Nazaré simbolicamente as últimas sardinhas capturadas na Nazaré às entidades 

atrás mencionadas, com o objetivo de simbolizar a luta que o Governo deveria assumir junto das 

instâncias europeias para que a quota da sardinha para 2016 não fosse reduzida em 90%; -------- 

Partilhando estas preocupações voltou a remeter nova Moção em 25 de julho de 2018, sobre a 

quota da sardinha para 2019, que foi aprovada e remetida para várias entidades, que elencava 

algumas sugestões para combater este problema: tais como; aumento do apoio/financiamento a 

estes pescadores através do programa comunitário Mar 2020; a necessidade premente de 

desenvolver campanhas que permitam a valorização de espécies alternativas, como a cavala ou 

carapau; e solicitar que a quota da sardinha em 2019 se mantenha nos mesmos valores 

praticados em 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabendo que os preços médios de primeira venda do carapau e da cavala, é fácil percecionar que 

os tempos que virão não serão fáceis para estes trabalhadores e empresas, pois não garantem 

rentabilidade económica sustentável para o setor.---------------------------------------------------------- 

Neste momento, tendo em conta os limites de captura ibéricos para 2018, mínimos históricos, 

acompanhada com um aumento de cortes e restrições, traduzindo-se em graves prejuízos 

económicos e sociais no setor da pesca do cerco. ---------------------------------------------------------- 

Importa reforçar que este enorme problema não se circunscreve apenas ao setor das pescas- é 

uma verdadeira questão nacional quer ao nível económico, cultural, social e soberania alimentar. 

Esta situação é ainda mais inquietante e incompreensível quando é constatado pelos armadores, 

com o saber empírico e confirmado pelo IPMA, através das campanhas JUVESAR 2017 e 

PELAGO 2018, uma melhoria muito significativa sobre a evolução do total da biomassa da 

sardinha existente na costa Portuguesa. --------------------------------------------------------------------- 



 
                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      

 

 

Ata n.º 11/19                                                                                                       Reunião de Câmara de 2019/05/06 

 

- A sustentabilidade do recurso não está em causa, porque está a recuperar, mas a 

sustentabilidade económica e social do setor está em causa, porque as empresas começam a estar 

numa situação de rotura e começam a abandonar o setor. ------------------------------------------------ 

Proponho, face ao exposto, que a Câmara Municipal da Nazaré no sentido de apoiar e reforçar a 

posição assumida pelas organizações portuguesas e espanholas da pesca da sardinha, que 

apresente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conscientes da necessidade de assegurar a sustentabilidade do recurso, proponho que a quota 

da sardinha em 2019 se fixe em 15.425 toneladas, a repartir pelos dois países, que correspondem 

a 10% da estimativa de Stock existente, fixada em 154.254 toneladas no último parecer do ICES 

para 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais sugiro que a posição do Município da Nazaré seja remetida às seguintes entidades: ---------- 

- Conselho Internacional para a Exploração dos Mares; ------------------------------------------------- 

- Comissão Europeia em Portugal, Sofia Alves; ----------------------------------------------------------- 

- Comissário Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, Karmenu Vella; ------------------------ 

- Primeiro-Ministro, António Costa; -------------------------------------------------------------------------- 

- Ministério do Mar, Ana Paula Vitorino; -------------------------------------------------------------------- 

- Secretaria de Estado das Pescas, José Apolinário; ------------------------------------------------------- 

- ANMP - Seção de Municípios com Atividade Piscatória e Portos, Presidente de Mesa, Isilda 

Gomes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Comunidade Intermunicipal da OesteCIM, Presidente Pedro Folgado; ------------------------------ 

- Assembleia intermunicipal da OesteCIM, Presidente Jorge Martins; ---------------------------------- 

- Representantes dos seguintes Municípios: Viana do Castelo, Povoa do Varzim, Vila do Conde, 

Matosinhos, Aveiro, Ílhavo, Figueira da Foz, Peniche, Setúbal, Sesimbra, Sines, Lagos, Lagoa, 

Portimão, Loulé e Olhão; --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação de Armadores e Pescadores da Nazaré. ------------------------------------------------------ 



-ANOPCERCO” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor da proposta. ----------------------------------------------- 

266/2019 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DE TRÂNSITO DO CONCELHO DA 

NAZARÉ – ESTRADA DO FAROL – NAZARÉ  

Presente informação n.º340/GT/2019, datada de 2019.04.29, sobre o assunto acima referido que 

faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ------------------------------------ 

Deliberado, retirar o ponto com seis votos a favor do Partido Socialista e Partido Social 

Democrata e a abstenção do Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------- 

267/2019 – MINUTA DE PROTOCOLO – NAZARÉ DREAMS BEACH HANDBALL – EBT  

Presente informação N.º153/DAF/2019, datada de 2019.05.02, que capeia minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município da Nazaré e a Nazaré Qualifica, E. M. Unipessoal, Lda., com vista 

à realização da etapa de Andebol de Praia Europeia de Clubes “o Nazaré Dreams Beach 

Handball – EBT, de 14 a 26 de junho de 2019. -------------------------------------------------------------- 

O presente protocolo faz parte da pasta de documentos da reunião e dá-se por transcrito. ---------- 

Deliberado, por maioria aprovar a minuta do protocolo, com dois votos contra dos Senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata que apresentaram declaração de voto que se 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Os vereadores independentes, Alberto Madail e António Trindade, eleitos pelo PSD vêm, ao 

abrigo do artigo 58º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, apresentar declaração de voto de 

vencido contra a proposta 267/2019 – MINUTA DE PROTOCOLO – NAZARÉ DREAMS BEACH 

HANDBALL - EBT nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------- 

“A empresa municipal Nazaré Qualifica configura, no nosso entender, uma manobra do executivo 

municipal e dos seus serviços municipalizados para “fugir” ao controlo da oposição camarária e 

da Assembleia Municipal relativamente à gestão da Empresa Municipal Nazaré Qualifica, 

sobretudo de matérias que são da competência dos órgãos democraticamente eleitos. --------------- 
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Salienta-se que o Tribunal de Contas, no passado recente, questionou os contratos programa 

celebrados entre eles, indiciando ilegalidades na forma e conteúdo dos contratos programa, 

colocando em dúvida o próprio cumprimento da lei no que diz respeito à existência da empresa 

municipal Nazaré Qualifica nas atuais circunstâncias. --------------------------------------------------- 

Quer os Serviços Municipalizados, quer a Câmara Municipal, ficam esvaziados nas suas 

competências, legalmente atribuídas, transferidas para a Empresa Nazaré Qualifica, defraudando 

os munícipes que votaram e que veem importantes áreas da gestão pública serem entregues a 

elementos nomeados pela maioria do executivo à revelia dos cidadãos eleitores. --------------------- 

Esta prática serve interesses pouco transparentes, tanto na nomeação do Conselho de Gerência 

como na admissão e despedimento dos colaboradores ao sabor de discriminações político-

partidárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A nossa votação não se fundamenta na oposição à realização do evento mas sim às questões 

acima enumeradas que a todos os munícipes, no nosso entender, devem preocupar. No entanto, 

entendemos que o financiamento destes eventos devem ser suportados por patrocinadores 

privados, aliviando os cofres públicos que no presente evento irão suportar o montante de 50.000 

€ a liquidar até final do mês de Junho de 2019. ------------------------------------------------------------- 

Este encargo, cumulativamente com outros de natureza semelhante, vai influenciar negativamente 

o desígnio assumido pelo executivo municipal de atingir o equilíbrio estrutural financeiro no mais 

curto prazo possível, potenciando, brevemente, o necessário e urgente alívio fiscal e tarifário 

sobre as famílias naturais e residentes no Concelho da Nazaré. ----------------------------------------- 

Perante o acima exposto, os vereadores independentes, eleitos pelo PSD, votam contra esta 

proposta ao abrigo do artigo 58º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, voto de vencido.” ------------ 

ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião o Exmo. Presidente declarou encerrada a 

ordem de trabalhos, eram doze horas e quarenta minutos, pelo que de tudo, para constar, se 



lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo próprio e pela Secretária, que a leu em voz alta, 

tendo a respetiva minuta sido aprovada e rubricada por todos os presentes. -------------------------- 
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