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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 10 

DE FEVEREIRO DE 2022: - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano dois 

mil e vinte e dois, nesta cidade de Viana do Castelo e no salão nobre da Câmara 

Municipal sita no edifício da Câmara Municipal, realizou-se uma reunião da 

Comissão Permanente sob a presidência de Maria Flora Moreira da Silva Passos Silva, 

Presidente da Assembleia Municipal e a presença dos Deputados Municipais José 

Carlos Resende (PS), Manuel Rodrigues Salgueiro (JFI), Barbara Barreiros (PSD), 

Filipe Vintém (CDU), Luís Jorge Videira (JSPV), Jorge Teixeira (BE), Júlio Vasconcelos 

(CDS/PP), Manuel Moreira (CH) e Manuel Agostinho Gomes (A). Secretariou a 

Coordenadora Técnica da Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos, Georgina Maria 

Ferreira Marques. Pelas dezoito horas, foi declarada aberta a reunião. - - - - - - - - - - -

(01) PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PSD - DELIBERAÇÃO 

TOMADA NA SESSÃO DE 20 DE DEZEMBRO - ABUSOS SEXUAIS 

DE MENORES:- No seguimento da deliberação tomada na sessão da Assembleia 

Municipal de 20 de Dezembro, foi posto a discussão o conteúdo da proposta de 

recomendação apresentada pelo PSD sobre Abusos Sexuais de Menores, tendo-se 

deliberado suspender a aprovação deste documento até ser realizada uma reunião 

com a comissão restrita da CPCJ para se esclarecer a real situação das crianças e jovens 

que se encontram em situações precárias e de grande vulnerabilidade no concelho de 

Viana do Castelo. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a 
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Presidente da Assembleia e os deputados municipais José Carlos Resende (PS), 

Manuel Salgueiro (JFI), Barbara Barreiros (PSD), Filipe Vintém (CDU), Luís Jorge 

Videira, Luís Louro (BE), Júlio Vasconcelos (CDS/PP), Manuel Moreira (CH) e 

Agostinho Gomes (A). (02) COMISSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:-

A Comissão Permanente deliberou que a primeira reunião da Comissão do 

Regimento se realize no próximo dia 21 de Fevereiro, pelas 18h, no salão nobre da 

Câmara Municipal. Mais foi deliberado propor à Assembleia Municipal a criação, 

para o presente mandato, da Comissão de Urbanismo e Ambiente e da Comissão 

Social e de Cidadania. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando 

presentes a Presidente da Assembleia e os deputados municipais José Carlos Resende 

(PS), Manuel Salgueiro (JFI), Barbara Barreiros (PSD), Filipe Vintém (CDU), Luís Jorge 

Videira, Luís Louro . (BE), Júlio Vasconcelos (CDS/PP), Manuel Moreira (CH) e 

Agostinho Gomes (A). (03) DECISÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NA-ALÍNEA K) DO Nº 2 DO ARTIGO 20° DO REGIMENTO 

(TEMA DE DEBATE - MÊS DE FEVEREIRO):- A Comissão Permanente 

deliberou, em cumprimento do disposto na alínea K) do nº 2 do artigo 20° do 

Regimento, que o tema de debate para a sessão de Fevereiro seja "A Economia do 

Mar", para o qual serão convidadas individualidades exteriores ao Município e, 

tendo em atenção o curto espaço de tempo, se solicite a colaboração da Câmara no 

sentido de indicação das mesmas. Mais foi deliberado realizar a próxima reunião 

da Comissão Permanente, para preparação e aprovação da ordem de trabalhos da 
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próxima sessão ordinária, no dia 17 de Fevereiro, pelas 18h. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade, estando presentes a Presidente da Assembleia e os 

deputados municipais José Carlos Resende (PS), Manuel Salgueiro (JFI), Barbara 

Barreiros (PSD), Filipe Vintém (CDU), Luís Jorge Videira, Luís Louro (BE), Júlio 

Vasconcelos (CDS/PP), Manuel Moreira (CH) e Agostinho Gomes (A). (04) 

RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA DO PROGRAMA DE 

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE LÍTIO EM 8 ÁREAS (ANEXO) -

TOMADA DE CONHECIMENTO - A Presidente da Assembleia enviou via 

email cópia do relatório indicado em título, pelo qual foi dado conhecimento de 

que o Governo decidiu realizar a prospeção do lítio em apenas seis das áreas 

propostas inicialmente, tendo a zona da Serra d' Arga ficado fora desta listagem. A 

este propósito o deputado Jorge Teixeira informou que saberia de fonte segura que 

existia, pelo menos, um contrato de exploração já aprovado anteriormente a todo 

este processo e que a empresa já teria resultados da prospeção e pretendia realizar 

a exploração do lítio. (05) ASSUNTOS DIVERSOS - Por último, a Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento que reuniu com o Sr. Presidente da 

Câmara, tendo como objetivo fazer o ponto da situação sobre a disponibilidade 

para atribuição de um espaço para funcionamento das Comissões da Assembleia 

Municipal, tendo sido informada de que o assunto está a ser tratado e que a 

atribuição da sala estará para breve e que estarão a ser tomadas providências no 

sentido de se adaptar o auditório da ex-AIM, sito no campo da Agonia, para 
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funcionamento da Assembleia Municipal. (06) ENCERRAMENTO DA 

REUNIÃO:- E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa, pelas vinte horas, 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 
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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

O combate aos abusos sexuais de menores tem ganho grande expressão nos últimos anos, por força 

da consciencialização da população mundial sobre esta temática bem como da assunção de 

responsabilidades por muitas instituições que, no passado, acolheram menores, nomeadamente a 

Igreja Católica. 

A imprensa mundial, nomeadamente nos Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Bélgica, Irlanda 

do Norte e outros países, tem feito eco deste flagelo que, infelizmente, é transversal a toda a 

sociedade, seja no seio da família, das igrejas, dos clubes desportivos, das associações culturais e 

similares. 

Em Portugal, há muito que existem notícias sobre o abuso sexual de menores, mas a recente 

iniciativa da Igreja Católica Portuguesa veio dar mais realce a esta temática, pois, tendo em atenção 

os exemplos vindos de fora, é de temer que os casos a denunciar sejam muitos mais do que aqueles 

que se espera. 

É importante, no entanto, que não se investigue apenas o passado, sem prejuízo de essa investigação 

poder ser importante para punir os culpados e reparar as vítimas, mas que se prepare o futuro e se 

criem condições para impedir, ou pelo menos diminuir, este flagelo, podendo Viana do Castelo ser 

um exemplo na tomada de iniciativas nesse sentido. 

Por isso, a Assembleia Municipal de Viana do Castelo recomenda à Câmara Municipal que se 

debruce sobre esta temática e, nesse sentido, desenvolva, junto da comunicação social, escolas, 

associações e clubes desportivos, acções de consciencialização para o abuso sexual de menores e 

que, no âmbito desse plano de combate aos abusos sexuais de menores, se incentivem essas mesmas 

instituições a criarem planos de prevenção e combate ao abuso sexual de menores, que possam levar 

a que, num futuro próximo, este flagelo esteja, pelo menos, afastado das associações a quem a 

Câmara presta auxílio e colaboração e, consequentemente, os menores que frequentam essas 

instituições e as suas famílias o façam em condições de segurança. 


