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------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 13ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2021-02-03 POR  

------------------------------------- VIDEOCONFERÊNCIA.  ------------------------------    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram catorze horas e 

quarenta e cinco minutos, com a presença inicial do Senhor Vice-Presidente, 

das Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores: --------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ANTÓNIO MANUEL LOPES MARCELINO --------------------------------------------  

---- GONÇALO FILIPE VINTÉM CAROÇO --------------------------------------------------  

---- IVONE DE FÁTIMA DA CUNHA GONÇALVES  --------------------------------------  

---- MARIA RITA COLAÇO LEÃO -------------------------------------------------------------  

---- NUNO RICARDO CONCEIÇÃO DIAS  --------------------------------------------------  

---- NUNO MIGUEL RIBEIRO VASCONCELOS BOTELHO ---------------------------  

---- SÓNIA ALEXANDRA DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO  

LOPES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- TIAGO FARINHA MATIAS  -----------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO UM - Dada a circunstância de o Vereador, Sr. João Manuel Ferreira 

Calado, se encontrar impossibilitado de comparecer à reunião, esteve presente 

o Sr. Vasco António Pinhão Ramos Teles Touguinha, tendo a Câmara 

deliberado justificar a falta do Vereador, Sr. João Manuel Ferreira Calado, à 

presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA (MOD. T2) ----------------------  

--- Foi distribuído, por correio eletrónico, a todos os membros do Executivo 

Municipal o Resumo Diário da Tesouraria (Mod. T2), de dois mil e vinte e um, 

fevereiro, um, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte no 

montante de nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 

cinquenta e quatro euro e sessenta e dois cêntimo.--------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  
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 PONTO 1. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 29/2021 - SUBSCRITA PELO  

-------------- SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR MECANISMOS  

-------------- DE APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO SETOR SOLIDÁRIO --------  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 48/2021 - SUBSCRITA PELO  

-------------- SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A MINUTA DO  

-------------- CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO  

-------------- DE LOURES E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE  

-------------- LISBOA E VALE DO TEJO, IP., RELATIVO À INSTALAÇÃO DA  

-------------- UNIDADE DE SAÚDE DO CATUJAL -------------------------------------  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I - PERÍODO DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 29/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR MECANISMOS DE 

APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO SETOR SOLIDÁRIO -----------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A. A pandemia Covid 19 teve uma grande influência negativa sobre a 

economia, nomeadamente nas micro e pequenas empresas, atingindo a 

globalidade dos setores, nomeadamente o comércio, serviços e produtores 

agrícolas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. A comunidade também tem sentido os efeitos negativos da pandemia aos 

mais diversos níveis, o que tem obrigado a uma maior resposta do Setor 

Solidário; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. É importante, nesta situação de pandemia, o lançamento de uma 

“Campanha de Apoio ao Setor Solidário e à Economia Local”, através do 

apoio tanto às micro e pequenas empresas como ao Setor Solidário; ----------  

D. Esta campanha tem como objetivo o apoio aos setores do Comércio, 

Serviços e Produtores e ao Setor Solidário através da promoção das 

compras junto das Micro e Pequenas Empresas do concelho e que se 

desenvolve pela atribuição ao Setor Solidário, através de contrato-

programa, de uma verba mensal para realização de compras junto das 
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micro e pequenas empresas do concelho nos setores do Comércio, 

Serviços e Produtores; -----------------------------------------------------------------------  

E. A informação E/132609/2020 da Divisão de Intervenção Social (DIS), propõe 

que a verba a atribuir às instituições seja apurada do seguinte modo: ---------  

- 6,00€/utente em resposta social formal de apoio à infância/juventude e 

população adulta/idosa, conforme nomenclatura da Segurança Social, que 

contemple a prestação de refeições confecionadas pela entidade. São 

consideradas as respostas sociais que pressupõem maior envolvimento de 

recursos humanos e logísticos, atendendo à permanência parcial ou a 

tempo inteiro do utente no equipamento e, no caso do Serviço de Apoio 

Domiciliário, à necessária deslocação ao domicílio do utente; --------------------  

-  5,00€/utente em resposta social de Ajuda Alimentar (Banco Alimentar, 

POAPMC, Cantina Social), caraterizada pela distribuição direta ao 

utente de bens alimentares e produtos de primeira necessidade; ---------  

F. A informação E/2141/2021 da DIS auscultou as diversas entidades do Setor 

Social que se pronunciaram sobre a proposta de minuta de contrato-

programa; ----------------------------------------------------------------------------------------  

G. A informação E/12142/2021 da DEI propôs a implementação dos seguintes 

Mecanismos de Apoio à Economia Local e ao Setor Solidário: -------------------  

I. Programa de Apoio ao Setor Solidário e à Economia Local; -------------  

II. Programa Loures Vale; -------------------------------------------------------------  

III. Programa para a Requalificação e Instalação de Esplanadas. ----------  

H. O valor a atribuir ao Programa de Apoio ao Setor Solidário e à Economia 

Local durante o ano de 2021 é de 1.215.060,00 € (um milhão duzentos e 

quinze mil e sessenta euros), constando das Grandes Opções do Plano 

para 2021 com a classificação económica 04050102 e 04070104, ambas do 

plano identificado por A 27 de 2021;   ---------------------------------------------------  

I. O valor a atribuir ao Programa para a Requalificação e Instalação de 

Esplanadas durante o ano de 2021 é de 200.000,00 € (duzentos mil euros), 

constando das Grandes Opções do Plano para 2021 com a classificação 

050103 2021 A 27; ----------------------------------------------------------------------------  

J. Foram consultadas as associações empresariais sobre os três Programas. --  

K. Relativamente ao Programa Loures Vale, entende-se ser oportuno 

prosseguir a reflexão sobre as medidas a adotar neste âmbito, de forma a 
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obter a solução mais consensual, não sendo por isso alvo de deliberação 

neste momento. --------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas o) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere: -------------------------  

1. Aprovar a atribuição de apoio financeiro de 1.215.060,00 € (um milhão 

duzentos e quinze mil e sessenta euros) para o ano de 2021, destinado ao 

Programa de Apoio ao Setor Solidário e à Economia Local a ser distribuído 

pelas instituições de acordo com a seguinte tabela e a ser pago nos termos 

do contrato-programa:   ----------------------------------------------------------------------  
 

INSTITUIÇÃO  

TOTAL DE 
VERBA A 
ATRIBUIR 
POR ANO 

Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas  31.080,00 € 

Associação Jardim de Infância "O Nosso Mundo" 3.948,00 € 

Centro Verdini - Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da 
Pastoral dos Ciganos 59.628,00 € 

Associação Nossa Senhora dos Anjos 108.408,00 € 

Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Camarate 1.800,00 € 

Associação Vida Cristã Filadélfia 26.484,00 € 

Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins 7.704,00 € 

Centro Social e Paroquial D. Nuno Álvares Pereira de Santiago de Camarate 17.496,00 € 

Paróquia de São Tiago Maior - Camarate 34.260,00 € 

Associação do Centro de Dia da Terceira Idade da Freguesia de Unhos 3.480,00 € 

AMRT - Associação para a Mudança e Representação Transcultural 6.900,00 € 

Associação Pomba da Paz 11.664,00 € 
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Fábrica da Igreja Paroquial de S. José da Nazaré (Catujal) 37.980,00 € 

Centro Social e Paroquial de São Saturnino de Fanhões 7.860,00 € 

Desafio Jovem (Teen Challenge) Portugal 1.800,00 € 

Associação Crescer Ser - Centro de Acolhimento Casa do Infantado 864,00 € 

Associação de Beneficência Evangélica – Lar Cristão 6.408,00 € 

Associação Dr. João dos Santos 18.936,00 € 

Associação Luiz Pereira Motta (inclui Casa de Santa Tecla - Apelação) 88.860,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Loures - Grupo 
dos Pobres 20.880,00 € 

Santa Casa da Misericórdia de Loures 3.660,00 € 

START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento 
Comunitário   45.420,00 € 

Centro Social e Paroquial São Pedro de Lousa 6.768,00 € 

Associação Vida Abundante 5.760,00 € 

Centro Social Paroquial de Moscavide  21.168,00 € 

CREACIL – Cooperativa de Reabilitação Educação Animação para a 
Comunidade Integrada do Concelho de Loures 2.016,00 € 

CREVIDE - Creche Popular de Moscavide 47.196,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial de Moscavide 16.020,00 € 

Fundação da Obra de Nossa Senhora da Purificação 27.084,00 € 

União de Freguesias de Moscavide e Portela 36.564,00 € 

Associação Comunitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Sacavém 5.760,00 € 
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Centro Social de Sacavém 29.616,00 € 

Centro Social Nossa Senhora das Graças 2.880,00 € 

PROSAUDESC – Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e 
Desenvolvimento Sócio Cultural 16.260,00 € 

Associação “Cantinho das Crianças” do Prior Velho 6.552,00 € 

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do 
Prior Velho   4.248,00 € 

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho  13.920,00 € 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Bobadela  2.880,00 € 

Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” 11.808,00 € 

Centro Social e Paroquial da Bobadela  23.016,00 € 

Conselho Português para os Refugiados  5.544,00 € 

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de 
Azóia  8.280,00 € 

Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Iria da Azóia 12.900,00 € 

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de São João da 
Talha 5.544,00 € 

Cooperativa de Solidariedade Social “Os Amigos de Sempre”, CRL 8.280,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João da Talha - Conferência 
de São João Baptista 49.500,00 € 

NUCLISOL – Jean Piaget, Unidade de Desenvolvimento Integrado de S. João 
da Talha 16.056,00 € 

Casa do Gaiato de Lisboa 4.464,00 € 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de São Julião do Tojal 14.172,00 € 

Grupo Cáritas Interparoquial de Santo Antão e São Julião do Tojal 13.200,00 € 
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Associação Cantinho da Pequenada 2.808,00 € 

Associação Beneficente de Ajuda 5.832,00 € 

Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros - AMSAC 11.556,00 € 

Associação “O Saltarico” 28.008,00 € 

Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros 203.880,00 € 

TOTAIS 1.215.060,00 € 

2. Aprovar, ouvidas as diversas instituições beneficiárias da verba a atribuir, a 

minuta de contrato-programa, anexa a esta deliberação; --------------------------  

3. Aprovar a atribuição de apoio financeiro de 200.000,00 € (duzentos mil 

euros) para o ano de 2021, destinado ao Programa para a Requalificação e 

Instalação de Esplanadas; ------------------------------------------------------------------  

4. Aprovar as Normas de Participação no Programa para a Requalificação e 

Instalação de Esplanadas anexas a esta deliberação. (…)” -----------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta é uma 

proposta com duas componentes. A primeira o apoio via Instituições 

Particulares de Solidariedade Social que tem interpretações diferentes, 

conforme o ponto de vista das várias bancadas, mas é assim que a 

apresentamos. Ou seja, o apoio à economia local através das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social. ---------------------------------------------------------  

A segunda vertente desta proposta é o apoio à implantação de esplanadas, em 

que se concretiza, também, aquilo que já tinha sido conversado entre alguns de 

nós. Isto é, poderem ser incluídos neste apoio investimentos em esplanadas 

desde março de dois mil e vinte, desde a data do primeiro confinamento, para 

abranger investimentos já feitos e todos os que vierem a ser feitos em dois mil 

e vinte e um.  Portanto, o programa estará em vigor até ao final do ano.  ---------  
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A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, hoje temos 

um conhecimento bastante diferente daquele que tínhamos a treze de janeiro, 

aquando da apresentação desta proposta de apoio às Instituições Particulares 

de Solidariedade Social, denominada como de apoio ao setor económico. Na 

altura tivemos oportunidade de abordar, sobejamente, do nosso ponto de vista, 

as fragilidades que esta proposta apresentava sobre um “chapéu global”. 

Chamamos a atenção do senhor Presidente e dos senhores Vereadores para a 

importância de criar outros mecanismos de apoio à economia que, 

efetivamente, beneficiassem outros setores que infelizmente ficaram bastante 

afetados com a pandemia.-----------------------------------------------------------------------   

Acreditamos que esta situação não fica resolvida com esta medida que nos é 

hoje apresentada, e reiteramos a argumentação que fizemos, no sentido de 

pensar que o Município está a passar uma responsabilidade para as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, numa altura em que também 

estão confrontadas com imensos problemas. Esta é uma sobrecarga 

administrativa, quer queiramos, quer não, que estamos a dar às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social. Também lhes estamos a dar o benefício 

de escolherem qual o tecido empresarial que pretendem apoiar, uma medida 

que considerámos, na reunião de Câmara do passado dia treze de janeiro, 

como não sendo equitativa no tratamento que se dava ao tecido empresarial.  --  

Inclusivamente, demos nota, utilizando dados que são públicos, do Instituto 

Nacional de Estatística, que, muito provavelmente, esta medida vai apoiar 

setores do nosso tecido empresarial que, felizmente por um lado, não foram 

aqueles que mais perdas tiveram durante o período na pandemia. Refiro-me ao 

setor alimentar, nomeadamente, ao setor alimentar a retalho, que bem 

sabemos que não tiveram estes prejuízos. Mas este é o caminho que os 

senhores entendem por bem seguir.  ---------------------------------------------------------  

Sempre manifestámos o nosso desconforto pelo desequilíbrio que existe no 

nosso território, e o facto de não termos a mesma tipologia de oportunidades 

nas dez Freguesias do nosso concelho, o que revela que, de facto, esta não é 

uma medida que respeite o princípio da igualdade e, como já referi, da 

equidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

No entanto, há uma questão que muda em relação à proposta que o senhor 

Presidente nos apresentou na primeira vez, na reunião de treze de janeiro. Não 

tivemos conhecimento de mais nenhuma, e não houve nenhum horizonte 
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temporal para que pudéssemos estar a votar outras medidas. Hoje, a esta 

reunião de Câmara, vem uma outra medida que, como o senhor Presidente e a 

Coligação Democrática Unitária sabe, foi apresentada no pacote de medidas 

do Partido Socialista aquando da negociação do processo de aprovação dos 

documentos orçamentais da Câmara. Nessa altura, tivemos oportunidade de 

deixar esta medida, entre outras, para as esplanadas e o ressarcir de todos 

aqueles que tiveram oportunidade de fazer este processo de alteração e para 

aqueles que, eventualmente, possam desejar fazê-lo. Portanto, é com bom 

grado que vemos esta proposta ser aqui acomodada, o que nos satisfaz. 

Satisfaz-nos, também, o compromisso do senhor Presidente da Câmara em 

reformular e ajustar a medida que hoje aqui é apresentada, para que possa ter 

uma justa abrangência.  --------------------------------------------------------------------------  

É esta nota introdutória que quero deixar em nome da bancada do Partido 

Socialista.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que o tecido empresarial tem neste leque uma janela de oportunidade 

de apoio, por parte da Câmara Municipal, que no dia treze de janeiro não era 

de forma nenhuma clara e evidente, justa e igualitária, como todos nós 

desejávamos e devidamente advogámos em sede de reunião de Câmara. Só 

por isso, por termos feito esse conjunto de considerandos, é que, àquela data, 

votámos contra a proposta que nos era apresentada. Sempre dissemos que 

nada tinha a ver com o setor social, e valorizamos, desde o princípio, a 

importância que tem tido este setor no nosso concelho. De facto, têm excedido 

todas as expetativas, e têm-se superado na sua capacidade, quer das suas 

direções, quer do seu corpo técnico, num período bastante adverso.  --------------  

Muitas vezes falamos dos médicos, dos profissionais de saúde, que devem, 

naturalmente, ser valorizados, mas não podemos deixar de referir que se não 

fosse o setor solidário o nosso país estaria bem pior. Não só pelo apoio que 

prestam àqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade, quer no 

apoio alimentar, no apoio nos lares, e, também, no apoio às crianças para que 

os pais, na primeira linha, possam desempenhar as suas funções com a 

tranquilidade necessária.  ------------------------------------------------------------------------  

Portanto, deixo a salvaguarda deste princípio, que sempre norteou o Partido 

Socialista, de apoio à economia social, sabendo a importância que ela tem na 

nossa sociedade e no contexto do nosso concelho. Muitas foram as vezes em 
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que demonstraram a sua capacidade, a sua resiliência e o seu estímulo, para 

trabalhar com o próximo.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, aquilo que 

referimos sobre a proposta de apoio às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, que o senhor considera ser um apoio à economia local, 

não alteramos a nossa posição em relação à mesma. Ou seja, o apoio é justo 

como apoio às IPSS, mas não é, nem vai ser, um apoio à economia local. A 

grande maioria das empresas, do comércio e dos serviços da economia local 

não vão receber nenhuma verba deste programa, porque ele é um apoio direto 

às Instituições Particulares de Solidariedade Social, com o qual concordamos 

e, por isso, iremos votar em consonância com essa concordância.  -----------------  

Em relação à proposta que o senhor Presidente retirou, de facto, ela merece 

ser melhor preparada e estudada, porque não era uma proposta, na nossa 

opinião, que permitisse a sua viabilização por parte do Partido Social 

Democrata. No entanto, relevamos o facto do senhor Presidente tentar 

encontrar consenso nas propostas de apoio aos empresários, e, por isso, 

queremos salientar essa sua forma de agir politicamente, em relação aos 

Partidos na oposição, neste caso concreto.  -----------------------------------------------  

Em relação ao programa de apoio às esplanadas, nada temos contra o 

programa, e até concordamos que ele tenha um efeito retroativo. Apenas 

consideramos que duzentos mil euros poderão ser um pouco acima do que é 

razoável. Mas também sei que, provavelmente, esse valor não vai ser atingido, 

e percebemos que esse é o teto máximo. No entanto, gostaria de deixar em 

cima da mesa que, sendo o prazo até trinta e um de dezembro deste ano, era 

importante, já que a verba existe, que se fizesse uma divulgação junto da 

restauração que investiu nas esplanadas, ou que queira remodelar e investir 

nesse tipo de oferta no seu estabelecimento, porque, senão, a verba não será 

utilizada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Eram estas notas que queria deixar. Não mudámos a nossa opinião quanto à 

proposta de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social, porque 

estamos de acordo com esse apoio.  ---------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, quero deixar duas 

ou três notas, e complementar o que foi referido pela senhora Vereadora Sónia 
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Paixão e, também, o que foi transmitido, agora, pelo senhor Vereador Nuno 

Botelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente, as condições e as condicionantes da apresentação da proposta 

não alteram o substantivo da proposta que foi votada anteriormente a treze de 

janeiro. Aquilo que mudou foi a inclusão de mais algumas medidas, e quero 

valorizar a aceitação da medida que também já foi valorizada pela senhora 

Vereadora Sónia Paixão, nomeadamente, no que diz respeito às esplanadas. 

No entanto, não nos podemos esquecer que estamos a falar numa aposta, num 

nicho, que sofreu e continua a sofrer com os efeitos nefastos da pandemia e 

não é possível, para já, dissociar esse apoio do apoio que, por deliberação da 

Câmara, mas que as Juntas de Freguesia também têm seguido, na isenção 

das taxas. Essa isenção, analisando o valor global, valor considerado pelo 

Município, são de perto de um milhão e meio de euros que foram isentados 

para a economia local, a esforço das Juntas de Freguesia.  ---------------------------  

Também seria importante realçar e revelar nesta reunião de Câmara, que 

aquilo que se apresenta hoje na primeira parte da deliberação não passa de 

uma medida de apoio às instituições sociais do nosso concelho. Penso que 

dificilmente irá ter a afluência e a abrangência que se quer, enquanto medida 

de apoio para todo comércio local. A elegibilidade destas atribuições de apoio 

deveria sempre partir do Município a capacidade de poder eleger e escolher 

criteriosamente, de uma forma clara, transparente e rigorosa, ceder o apoio a 

quem efetivamente necessita.  -----------------------------------------------------------------   

A bancada do Partido Socialista, tal como foi dito pela senhora Vereadora 

Sónia Paixão, tem muitas dificuldades em conseguir, de forma criteriosa, fazer 

este acompanhamento, validar quais as empresas e o pequeno comércio que 

vão ser abrangidos por esta medida, porque estamos a passar toda essa 

responsabilidade para outros. Não seria este o modelo que o Partido Socialista 

defendia para o apoio à economia local.  ----------------------------------------------------  

Consideramos que a viabilização desta proposta não deve deixar dúvidas, mas 

que a consideramos única e exclusivamente como um apoio às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, porque estas sim vão ter alguma 

capacidade de tesouraria. Não podemos, de forma responsável, garantir que 

esse apoio chegará, de forma equitativa e com o mesmo princípio de igualdade 

a todas as entidades empresariais que necessitem, efetivamente, desse apoio.   
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Assim, deixo um repto ao senhor Presidente da Câmara, para que consigamos, 

de forma conjunta, criar outros mecanismos de apoio à economia local de 

forma efetiva, nesta fase que não é ainda uma fase de retoma, dar os apoios 

necessários para, pelo menos, a manutenção dos postos de trabalhos 

existentes nesse pequeno comércio. A maior parte desses postos de trabalho 

são das pessoas que abriram os espaços, têm um ou dois funcionários no 

máximo, mas devemos criar mecanismos para, de uma forma direta, poder dar 

esse apoio à tesouraria. Isto porque com esta medida para as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social será muito difícil colmatar esta situação, 

tendo em consideração que grande parte do nosso tecido empresarial está em 

confinamento e se encontra fechado, e dificilmente serão alvo do apoio 

municipal por via dessa linha de apoio.  -----------------------------------------------------  

Aquilo que quero deixar esclarecido, uma vez mais, é que este tipo de apoio 

devia de ser criteriosamente e responsavelmente transparente, e devia de ter 

um controlo muito mais efetivo por parte do Município, que não tem. Tal como 

referi na última reunião de Câmara, aquilo que o Executivo da Câmara 

Municipal de Loures está a propor não é um apoio, mas sim uma 

desresponsabilização para podermos ver se o apoio está a ser direcionado e 

bem direcionado.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, deixo o repto para que, caso esta proposta seja viabilizada, 

se crie, também, uma responsabilização para o Município. Tendo em conta 

todos os considerandos deixados pela bancada do Partido Socialista, e de 

forma geral por todos os intervenientes neste processo, que o Município de 

Loures possa, de forma transparente, fazer chegar a todos os Vereadores um 

relatório mensal no que diz respeito às candidaturas, aos apoios que foram 

dados e, inclusivamente, sobre a transferência de verbas para as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, versos as despesas feitas no comércio 

local, para que possamos ir acompanhando e melhorar algumas fragilidades 

que este processo possa ter.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre a 

proposta que está a ser discutida, quero dizer que ela só é possível porque 

encontramos da parte das instituições sociais, novamente, uma solidariedade 

ao longo dos últimos largos meses e anos inquestionável. Ou seja, nenhuma 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social questionou, nas várias 
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conversas que tivemos, o facto de terem de adquirir os alimentos no comércio 

local, o que, neste momento, não é tão fácil. Nenhuma delas questionou esse 

facto. Perceberam muito bem a importância deste mecanismo de solidariedade 

que foi proposto, que permite ajudar, não só as instituições sociais, mas 

também o comércio local que está abrangido nesta proposta, fazendo chegar 

às pessoas aquilo de que mais precisam. Quero sublinhar esse espírito, essa 

forma de estar e de entre ajuda, que nos possibilitou chegar até aqui com estas 

respostas e nos possibilitou apresentar esta proposta, que só foi possível 

porque todos os intervenientes estão imbuídos do espírito de solidariedade e 

de ajuda.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero referir, também, que o apoio aqui proposto é para os produtos 

alimentares e de bens essenciais para a população que deles necessitam, 

sendo cerca de treze mil as pessoas identificadas e que estão a ter algum tipo 

de apoio nesta rede.  ------------------------------------------------------------------------------  

O valor que está proposto permite aumentar, mais ou menos, em cinquenta por 

cento os valores que foram gastos durante o mês de janeiro. Para além disso 

tem uma outra componente, que é o apoio efetivo às instituições, em cerca de 

quarenta por cento. Essa componente é variada, e as instituições podem usá-la 

em alimentos nas respostas que dão, e muitas delas vão usar este apoio para 

diminuir os custos associados a alimentos, mas também em outros serviços 

que podem adquirir através do comércio local.  -------------------------------------------  

É evidente que a proposta apresentada é uma injeção de capital e tudo 

faremos, em conjunto com as instituições, para que chegue ao comércio local. 

É nisso que estamos empenhados. Nós e as instituições sociais, para que 

consigamos dar resposta às necessidades que neste momento existem, de 

forma a que estas verbas possam chegar a quem mais precisa, que é o 

comércio local nas suas várias vertentes, não só de bens essenciais, mas, 

também, outros serviços que podem ser abrangidos por esta proposta.  ----------  

Neste momento as dificuldades aumentaram. Quando esta proposta foi 

apresentada à reunião de Câmara, e quando estava a ser preparada, ainda no 

início de janeiro, sabíamos que era possível que a situação pandémica viesse a 

piorar e, com isso, a situação social e as dificuldades sociais e económicas. 

Isto concretizou-se, e neste momento foram dados passos no confinamento, 

que elevam a exigência da nossa resposta.  -----------------------------------------------  
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Quero assegurar a todos, nesta reunião de Câmara, que independentemente 

deste apoio, parte dele diretamente para as instituições e outra parte para as 

pessoas que neste momento mais precisam, será complementado, num futuro 

próximo, com mais alguns apoios para que as instituições tenham melhores 

condições para atravessar este período adicional de confinamento.  ---------------  

Neste momento temos respostas sociais fechadas, mas vamos ter problemas, 

novamente, com as mensalidades. Em março e abril tomámos algumas 

medidas, fomos pioneiros em algumas delas, mas esta situação implica 

medidas adicionais, que já estamos a estudar, e que são complementares a 

esta medida que hoje é aqui proposta.  ------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor presidente, permita-me 

dizer que esta intervenção do senhor Vereador Gonçalo Caroço é, no mínimo, 

risível. Quando se diz que todas Instituições Particulares de Solidariedade 

Social aceitaram colaborar, mal delas se não aceitassem receber verbas para a 

sua atividade. Penso que seria uma clara má gestão da Instituições 

Particulares de Solidariedade Social.  --------------------------------------------------------  

Quando se diz que estas verbas vão chegar ao comércio local, em relação aos 

bens alimentares, a probabilidade das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social mudarem os seus fornecedores é quase nula, para não 

dizer nula. Não consigo entender esse argumento.  -------------------------------------  

Por fim o senhor Vereador acabou por dizer a verdade e se descair, é que 

estas verbas vão ser usadas na economia local, mas em serviços, ou aquisição 

de bens, que não são de primeira necessidade e que não são os mais 

prementes, neste momento, para essas instituições. Mas como referi, má 

gestão seria de qualquer dirigente de uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, se não aceitasse colaborar com o Município e receber as 

verbas para as utilizar na economia local, junto de qualquer empresa, mesmo 

naquelas que tenham excelentes resultados económicos.  ----------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, se não 

fosse a solidariedade que neste momento existe na cabeça dos dirigentes das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, algumas destas ideias não 

teriam possibilidade de avançar. Quero sublinhar isto.  ---------------------------------  
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Quanto à questão de eu me ter descaído ao dizer que havia outras respostas, 

para além da resposta alimentar, penso que basta olhar para a proposta. Aquilo 

que consta da proposta é que dos cem mil euros mensais, grosso modo, que 

estão previstos, sessenta e dois mil euros são para apoio alimentar às 

pessoas, e trinta e oito mil euros são para apoio às instituições que podem 

gastar esta verba não só em alimentos, mas em outros serviços. Aliás, até 

existe uma lista exemplificativa de alguns desses serviços, que não é 

exaustiva. Portanto, isso está claro na proposta e não se pretende esconder 

essa informação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, complementando 

quer a intervenção do senhor Vereador Nuno Botelho, quer a intervenção do 

senhor Vereador Gonçalo Caroço, quero tecer alguns comentários que me 

parecem importantes, focando-me naquilo que para a bancada do Partido 

Socialista é essencial.  ----------------------------------------------------------------------------  

O que é essencial nesta proposta de apoio às Instituição Particular de 

Solidariedade Social, é que somos favoráveis ao apoio à tesouraria destas 

instituições. Com aquilo que dificilmente conseguimos estar de acordo é com a 

falta de critério, e não pondo em causa a solidariedade que as Instituição 

Particular de Solidariedade Social têm para o momento que estamos a passar, 

e com a efetiva capacidade que esta proposta devia trazer, que é equidade no 

acesso a uma medida municipal por todos os agentes a quem ela se destina.  --  

Não nos podemos esquecer que a base inicial desta proposta, como nos foi 

apresentada, foi que as Instituições Particulares de Solidariedade Social seriam 

o veículo de transmissão para o apoio à economia local. Ora, esse veículo de 

transmissão, o que faz, é desresponsabilizar e tirar mecanismos à Câmara, 

para saber se aquelas entidades que estão a fazer o fornecimento de alguns 

bens, ou serviços, para as Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

têm, efetivamente, necessidade. É, apenas, uma questão de equidade de 

acesso a todos os agentes, a todos os intervenientes e a todo o público-alvo 

desta proposta. É essa capacidade de intervenção, de fiscalização e de 

verificação das necessidades que existem dentro do nosso tecido empresarial 

de pequenas e microempresas. É isto que não traz. Não traz equidade, nem 

trás uma capacidade de escrutínio direta por quem atribui os valores, e é isso 

que nos dificulta o aval a esta proposta.  ----------------------------------------------------  
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Se esta fosse uma proposta única e exclusivamente para apoio às tesourarias 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social, não estaríamos a qui a ter 

esta discussão. O problema é que se misturaram dois assuntos que não 

deveriam ser misturáveis. O primeiro a desresponsabilização municipal sobre a 

forma de fazer o apoio, o segundo é que ao dar capacidade de tesouraria, não 

tem, depois, a capacidade de escrutinar se o apoio foi, ou não, bem atribuído, 

porque não há critérios na proposta para fazer cumprir, e termos a certeza e a 

garantia que este apoio vai chegar àqueles que mais necessitam. Esse sim é a 

nossa maior dificuldade.  -------------------------------------------------------------------------  

Não pomos em causa o trabalho das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, e de que os bens que vão adquirir, quer sejam bens alimentares, quer 

de serviços, vão ter repercussões no apoio que vão poder prestar. Estamos 

favoráveis e de acordo com isso. A questão é o passo seguinte. Ou seja, como 

é que vai ser o escrutínio, considerando que na própria proposta não há formas 

de escrutinar, validar e verificar, se a entidade A, onde a IPSS foi adquirir 

determinado bem, tem essa necessidade.  -------------------------------------------------  

Há, depois, uma outra situação que não podemos descurar, que já foi aflorada 

pela senhora Vereador Sónia Paixão, que é a amplitude territorial desta 

proposta. Bem sabemos que as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social têm implantações diferentes no território, o que vai, obrigatoriamente e 

até de uma forma natural, fazer com que grandes franjas de comércio do 

Município de Loures não tenham a capacidade de usufruir deste tipo de 

medidas. Não está aqui em causa o apoio às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social. Na forma como esse apoio, depois, deve ser transitado, é 

que existe uma falta nítida de critérios, de rigor e de transparência. É apenas 

isto que estamos a questionar.  ----------------------------------------------------------------  

Percebemos o avanço que houve, nomeadamente, em tentarmos arranjar um 

outro conjunto de medidas para que possamos de uma forma mais eficaz e 

mais efetiva, avançar para alguns apoios. --------------------------------------------------  

Senhor Presidente, para além do repto que lhe fiz para que, sendo esta 

proposta viabilizada, nos pudessem fazer relatórios acerca da sua execução de 

forma mensal, contendo todos os dados fundamentais para podermos, de 

alguma forma, tentar escrutinar, viabilizar e até corrigir algumas medidas da 

proposta, gostaria de colocar uma questão que me parece importante, quando 

analisamos as medidas de apoio que vão ser implementadas pelo Município. 
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Por exemplo, na página da Câmara Municipal de Loures, há um conjunto de 

medidas que já estão a ser publicitadas e que ainda nem sequer foram alvo, 

quer de deliberação municipal, quer de contato com as forças políticas, para 

saber se, efetivamente, podem ser melhoradas e implementadas, ou não. Por 

exemplo, a criação do cartão de compras para o comércio local do concelho de 

Loures, onde inclusivamente há o sorteio e a atribuição de um prémio mensal. 

O reforço de competências sobre as empresas, sendo que este me parece um 

pouco mais amplo, as plataformas, etc., sendo que já está ali colocada como 

medida, em dois mil e vinte e um, a atribuição às instituições privadas de 

caráter social, uma verba mensal para a realização de compras junto das micro 

e pequenas empresas do concelho, nos setores de comércio, serviços e 

produtores. Analisando este conjunto de informações que se encontram na 

página do Município, o que transparece é que já estão em funções estas 

medidas, quando, ainda hoje, estamos a tentar decidir as primeiras medidas a 

serem implementadas a este nível.  ----------------------------------------------------------  

Para terminar, já existem alguns dados que nos possa transmitir relativamente 

à aceitação e avaliação, até pelo comércio, nas entregas das refeições ao 

domicílio com o protocolo assinado com os táxis? Esta medida vai continuar 

durante todo o período de confinamento? ---------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, 

gostaria de sublinhar dois, ou três aspetos.  ------------------------------------------------  

Primeiro, as palavras do senhor Vereador Gonçalo Caroço, que apreciei, vêm, 

em nosso entender, dar-nos razão, de que o programa de apoio ao setor 

solidário é, efetivamente, de apoio ao setor solidário. Não podíamos deixar, já o 

referimos anteriormente, de nos regozijarmos por esta iniciativa.  -------------------  

Quanto ao apoio à economia local parece-nos, como também já foi referido, de 

certa forma falacioso, na medida em que ele não abrange todo o território, nem 

garante um princípio de equidade de apoio a quem precisa.  -------------------------  

Mas, talvez a evidência maior seja a questão da restauração. Por exemplo, não 

entendi como é que a restauração, que é um dos setores que mais foi atingido, 

vai usufruir deste apoio. Para terem ideia saiu agora um relatório do Banco de 

Portugal e do Instituto Nacional de Estatísticas que refere que o setor da 

restauração consegue sobreviver, neste contexto, apenas sete meses. O 

mesmo relatório refere, também, que as pequenas e médias empresas, não 
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havendo apoios complementares àquilo que já tem sido feito pelo Governo, não 

sobrevivem mais do que seis meses, período ligeiramente superior às grandes 

empresas. Isto para dizer que estes dados nos parecem importantes e 

relevantes. A perspetiva com que saímos daqui, é que este programa de 

“Loures Vale” vai ser repensado, porque não corresponde à nossa forma de 

atuar e de intervir, no sentido de apoio à economia local. Esperemos que a 

Câmara Municipal se muna de um instrumento que garanta os dois princípios, 

que já foram partilhados pelo senhor Vereador Nuno Dias.  ---------------------------  

Saímos daqui com a perspetiva de que haja um programa de apoio, porque na 

minha visão pessoal trezentos mil euros é um montante bastante reduzido para 

apoio às empresas, quando as quebras, conforme já partilhámos em reunião 

anterior e segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, são deveras 

significativas relativamente ao período homólogo do ano passado. Esperamos 

que este programa de apoio efetivo às pequenas, médias e microempresas sirva 

não só para garantir os postos de trabalho, mas, também, para garantir que não 

haja quebras de rendimentos nestas empresas, sob pena de muitas delas terem 

de fechar.  --------------------------------------------------------------------------------------------        

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, ainda em 

relação a esta proposta quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, como é 

evidente, não temos o mesmo entendimento que algumas intervenções aqui 

apresentaram, relativamente à não eficácia desta medida de apoio através das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social para a economia local. 

Respeito as vossas opiniões, mas não é a nossa.  ---------------------------------------  

Quero referir que algumas das objeções que colocaram tanto se aplicam a esta 

medida, como a quaisquer outras, ou a quase todas as outras que possamos 

elencar. Mas teremos tempo de discutir essa matéria no futuro, no sentido de 

encontrarmos alguma solução mais consensual.   ----------------------------------------  

Em relação a destes apoios é preciso ter noção que, perante a dimensão da 

situação que está criada, independentemente das medidas que encontremos, 

nós só damos uma pequena ajuda, porque a dimensão do problema será 

sempre muitíssimo superior à nossa capacidade de intervir nele. É um 

problema de grande dimensão que depende, fundamental, das respostas ao 

nível do Governo e da recuperação da economia acima de tudo.  -------------------  
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Sobre o pedido de relatórios, eu não posso comprometer com um relatório 

mensal. Penso que isso é uma periodicidade que será difícil de garantir, pelo 

menos nesta fase. Mas, certamente, algum tempo depois do início da medida 

poderemos ter um relatório intermédio, ou intercalar, num prazo razoável, que 

possa dar conta da aplicação e da adesão às várias medidas, até a tempo de 

podermos fazer algumas correções se isso for adequado.  ----------------------------  

Quanto ao programa de entrega de refeições, na semana passada foram 

entregues setecentos e quarenta serviços de entregas. Não são todos de 

refeições, porque também abrimos a possibilidade para a entrega de livros no 

“take away” das bibliotecas que já estava instituído, mas são residuais porque o 

fundamental dos serviços é de entrega de refeições. Portanto, houve uma 

adesão crescente a este mecanismo que vamos manter enquanto a situação 

de confinamento estiver em vigor.  ------------------------------------------------------------    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA COM 

OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS VEREADORAS E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO  ------------------------------------  

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Remeteu a sua Declaração de 

Voto para as intervenções que teve na discussão da proposta.  ---------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 48/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A MINUTA DO 

CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO 

TEJO, IP., RELATIVO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO 

CATUJAL ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. A carência de infraestruturas adequadas para a prestação de cuidados de 

saúde na área de atuação da unidade de cuidados de saúde personalizados 

que abrange as localidades de Unhos, Catujal e Apelação e a necessidade 

daí decorrente de promover uma alteração no sentido da melhoria das 

condições em que os referidos cuidados de saúde são prestados;  --------------  

B. O Município demonstrou junto da Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I.P., a disponibilidade para encontrar soluções 

urgentes para a construção de instalações adequadas para a Unidade de 

Saúde que satisfaça as exigências dos profissionais e dos cerca de 13.000 

utentes;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O Município de Loures e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I.P. pretendem promover uma parceria que tem por objeto a 

construção da Unidade de Saúde de Catujal; ------------------------------------------  

D. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. é 

superficiária de parcela de terreno cedido em direito de superfície, a título 

gratuito, pelo Município de Loures; --------------------------------------------------------  

E. No âmbito da vigência do Acordo de Parceria Portugal 2020, o Programa 

Operacional Regional de Lisboa 2020 prevê a apresentação de 

candidaturas, designadamente pelos Municípios, para apoio a 

“Investimentos em Infraestruturas de Saúde”, com uma taxa de 

cofinanciamento de até 50% do total do investimento elegível; -------------------  

F. A melhoria de instalações para a prestação de cuidados de saúde primários 

em Catujal - Loures foi identificada pela Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., no âmbito da proposta de mapeamento 

apresentada junto da Autoridade de Gestão do Programa Operacional 

Lisboa 2020; -------------------------------------------------------------------------------------  

G. O Município de Loures apresentou candidatura a financiamento pelo 

Programa Regional de Lisboa 2020, no âmbito de “Investimentos em 

Infraestruturas de Saúde; --------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na versão atual, a 

aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar entre o Município de 

Loures e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 

relativo à instalação da Unidade de Saúde de Catujal, (…)”.  -------------------------  
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 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta proposta 

é a concretização de um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos 

últimos anos. É já uma fase final de formalização, e distribui as 

responsabilidades de cada entidade nesta matéria.  -------------------------------------  

Em termos de volumes financeiros, penso que será uma questão que os 

senhores Vereadores vão colocar, quero dizer que temos orçamentado, no 

total, para esta obra, cerca de quatro milhões e seiscentos mil euros. O 

compromisso da ARS incluindo o IVA será de um pouco menos de dois milhões 

e quatrocentos mil euros e teremos, depois, um financiamento comunitário que 

para já é, apenas, de cerca de trezentos mil euros. Esperamos, ainda, poder ter 

um maior volume de apoio se houver verbas restantes do programa “Portugal 

2020”, mas neste momento é o que está a provado e contratualizado. Isto 

significa que a Câmara terá um encargo no seu orçamento de cerca de um 

milhão e novecentos mil euros, no conjunto deste investimento.  --------------------  

Devo dizer, também, que estamos a fazer trabalhos finais em conjunto com a 

ARS, em relação à finalização dos projetos de execução para, brevemente, ser 

lançado o concurso para a empreitada.  ---------------------------------------------------- .  

Quero valorizar de forma muito significativa este processo em que trabalhámos 

em conjunto com a ARS, assumindo o Município, porque de outra forma não 

teria havido perspetiva de construção deste Centro de Saúde, uma parte 

fundamental na dinamização do processo e, também, nos encargos 

financeiros.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta é uma infraestrutura absolutamente necessária para aquela zona do 

concelho, que criará muito melhores condições de atendimento e de cuidados 

de saúde para as populações das Freguesias de Unhos e da Apelação, e serão 

mais atrativas para a fixação de profissionais de saúde. Como é evidente, não 

sendo esse o único fator que conta para a vontade de se fixarem os 

profissionais de saúde nas nossas unidades, é evidente que as condições em 

que se trabalha, quer em Unhos, quer na Apelação, deixam muito a desejar e 

não são atrativas para a fixação de profissionais de saúde, em particular de 

médicos de família.  -------------------------------------------------------------------------------  
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A construção desta infraestrutura será, certamente, também um contributo para 

que no futuro possamos ter mais médicos, enfermeiros e outros profissionais 

da área da saúde com instalações adequadas. Estas instalações ficarão 

enquadradas de forma excelente com o parque urbano que já está a ser 

construído, que terá um enquadramento que foi articulado com a construção do 

Centro de Saúde, muitíssimo positivo para toda aquela zona e para todo aquele 

território.  ---------------------------------------------------------------------------------------------    

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, os 

esclarecimentos que teve oportunidade de transmitir, que agradeço, 

correspondem às questões que a bancada do Partido Socialista queria efetuar. 

Portanto, qual a grandeza global da obra e qual a parte que seria 

comparticipada por fundos comunitários. Tudo nos levará a crer, e à 

semelhança daquilo que se tem verificado em outros processos, que muito 

provavelmente esta percentagem de apoio, através de fundos comunitários, 

pode vir a ser aumentada.  ----------------------------------------------------------------------  

Também identificámos o reconhecimento e o agradecimento que fez à 

Administração Regional de Saúde, aqui mandatada pelo Governo de Portugal. 

Só temos pena que o Município de Loures tenha tido, tardiamente, esta postura 

de construção conjunta. Já dissemos variadíssimas vezes que pena o 

Município de Loures ter seguido aquilo que fizeram Municípios vizinhos como 

Sintra, Amadora e Odivelas, cujos Centros de Saúde já estão construídos. Mas 

mais vale tarde do que nunca, e o senhor Presidente e o seu executivo 

Municipal já perceberam que a postura é fazer parte da solução e não parte do 

problema. Não adianta reivindicar, reivindicar, reivindicar, sem qua haja 

abertura e disponibilidade para fazer parte dessa solução.  ---------------------------  

Por isso, damos como muito bem vindo este primeiro passo que hoje aqui é 

formalizado, e que outros possam estar para breve de modo a beneficiar um 

conjunto muito significativo de munícipes do nosso concelho, de uma das 

Freguesias mais populosas, duas localidades, em concreto, o Catujal e a 

Apelação, com grandes fragilidades no domínio da prestação dos cuidados de 

saúde primário, muito pela debilidade das suas instalações de saúde.  ------------  

Penso que este dia e esta reunião fica muito marcada por uma satisfação 

enorme, por este documento que hoje aqui nos é apresentado, por esta 

abertura que se está a verificar, neste momento, com este tipo de processo.  ---      
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, quase que 

concordaria com a sua intervenção, não fosse o caso de não ser verdade que 

estivemos indisponíveis para participar nesse esforço conjunto. Aliás, isso 

aconteceu ainda com o Governo anterior, que não deu grande abertura para o 

avanço destes processos.  ----------------------------------------------------------------------  

Por exemplo, o processo do Centro de Saúde de Santa Iria da Azóia que hoje 

está em obra começou no mandato autárquico anterior, com a abertura do 

Município, como, aliás, se veio a concretizar para assumir uma parte das 

responsabilidades.  --------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, se quer falar disso, o que não havia era da parte do 

Ministério da Saúde, até essa altura, uma priorização destas unidades de 

saúde e este trabalho conjunto permitiu que se desse esta prioridade. Não 

tenho nenhum problema em dizer que tem havido uma boa colaboração com 

os serviços da Administração Regional de Saúde, com o seu Conselho de 

Administração, designadamente, com o administrador que mais acompanha 

esta questão. É neste sentido que vamos continuar a trabalhar, e penso que 

estas entidades dirão o mesmo do Município de Loures, como sendo um 

Município capaz de encontrar soluções e de ajudar a resolver problemas. --------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, as minhas 

questões eram, praticamente, aquelas a que respondeu na sua intervenção 

inicial. Apenas não consegui entender muito bem porque é que tem de ser o 

Município a acarretar com as despesas do projeto de especialidades, quando é 

a ARS que faz o projeto global. Penso que faria sentido que os projetos fossem 

todos feitos pela mesma entidade, e não consigo entender porque é que houve 

esta separação, porque um projeto tem de se apresentar com todos os seus 

elementos e não apenas alguns. Gostaria de perceber esta separação.  ----------  

Uma outra nota é para referir que finalmente este projeto vai para a frente, e 

que é das poucas vezes em que se vê que a “geringonça” serviu para alguma 

coisa. Que seja este o exemplo no mandato do Governo e que a “geringonça” 

sirva para este tipo de situações, porque, senhor Presidente, de resto, tem 

servido apenas para o vosso declínio nas sondagens. ----------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, quase me apetecia 

responder como o meu camarada João Ferreira “não trabalhamos e não nos 
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candidatamos para sondagens, trabalhamos para as pessoas”. Portanto, 

quanto a isso, fique descansado.  -------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, nós aprendemos com o processo do Centro de Saúde de 

Santa Iria da Azóia, porque não havia grande prática nos serviços de 

elaboração e de acompanhamento de projetos na área de Centros de Saúde, 

que têm uma especificidade diferente. Por exemplo, se falarmos de escolas, 

temos muito “know how”, mas de Centros de Saúde nem tanto. Nesse sentido, 

entendemos fazer um trabalho com a ordem dos Arquitetos, e tudo isso 

demorou algum tempo. Neste caso pareceu-nos que, mesmo com algum 

prejuízo da contemporaneidade arquitetónica do edifício, que a solução da ARS 

que tem alguma capacidade própria, em termos de elaboração de projetos de 

arquitetura seria mais rápida, o que se veio a verificar. Portanto, o 

compromisso que assumimos foi que eles assegurariam, com os seus serviços 

técnicos e com a sua experiência nessa matéria, o projeto de arquitetura, que é 

o projeto base.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Como sempre acontece nestas obras em cima do projeto desenvolvem-se os 

projetos de especialidades, que ficariam ao nosso cargo e estão agora nos 

últimos acertos. É essa a razão desta separação que se veio a verificar 

corresponder a uma maior rapidez, apesar de toda a morosidade destes 

processos, na concretização dos vários projetos.  ----------------------------------------  

Entretanto, na elaboração dos projetos de especialidade fomos aferindo a sua 

execução com os técnicos da ARS, para permitir que chegássemos agora ao 

final com pouco para resolver, uma vez que, formalmente, o projeto de 

especialidades também tem de ser aprovado pela ARS, porque vai servir a 

uma unidade de saúde.  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, por vezes ainda consigo 

ficar surpreendido com algumas das intervenções que vou ouvindo no nosso 

debate político, e não posso deixar de ficar surpreendido com aquilo que ouvi 

aos senhores Vereadores do Partido Socialista a propósito deste processo.  ----  

De facto, creio que estamos, provavelmente, perante um “ato de contrição” que 

resulta da má consciência em relação aquilo que foi a prática do passado e que 

aconteceu nas últimas décadas, em relação a este problema que é da maior 

importância para esta área territorial e geográfica do concelho de Loures, que é 

a existência de uma infraestrutura de saúde à altura da dimensão populacional 
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que a União de Freguesias tem, em particular esta área que vai ser servida por 

esta infraestrutura de saúde. É extraordinária a argumentação que aqui foi 

produzida. Avança-se com a desvalorização de uma infraestrutura e de um 

acordo que vai ser possível firmar para a sua construção, que é ansiada pela 

população da União de Freguesias há imenso tempo, em particular pela 

população do Catujal.  ----------------------------------------------------------------------------   

Convém lembrar que vivemos num país que tem, apesar de tudo, um 

ordenamento jurídico e constitucional que fixa obrigações aos vários níveis da 

administração do Estado. Penso que nenhum de nós terá dúvidas, 

provavelmente, que a Constituição da República Portuguesa fixa o direito à 

saúde como um direito fundamental, e também diz que cabe ao Estado 

assegurá-lo aos cidadãos deste país. Naturalmente que o estado é aqui 

entendido como a Administração Central.  --------------------------------------------------  

Acontece que sucessivos Governos, de diferentes sinais do ponto de vista 

político, desde o Vinte e Cinco de Abril, não cumpriram esta obrigação 

constitucional. A infraestrutura que está a funcionar, ainda hoje, é uma 

infraestrutura de saúde claramente subdimensionada, num edifício 

completamente inapropriado para este efeito e que serve uma população de 

dezenas de milhares de utentes, em condições que classifico como precárias, 

para não dizer que são miseráveis. Mas há responsáveis por esta situação. 

Foram aqueles que permitiram que ao longo do tempo esta circunstância 

tivesse lugar, sem poder ser corrigida.  ------------------------------------------------------  

Devo dizer que esta Câmara Municipal, e eu já tive duas encarnações na 

condição de Vereador, ainda durante o início da década de noventa, teve 

ocasião de pôr à disposição do Governo um terreno no Catujal para a 

construção desta infraestrutura de saúde. Este terreno nunca foi objetivamente 

utilizado por parte de quem nos governou, desde essa data até hoje, para 

resolver este problema, que é um problema dramático para as pessoas.  ---------  

Portanto, não podemos concluir de outra maneira, que não seja que o Governo 

não cumpriu, ao longo de quatro décadas, as suas obrigações neste domínio.  -  

O Partido Socialista, pelos vistos, acha esta situação natural, porque nunca 

ouvi grandes declarações do Partido Socialista a propósito da ausência de uma 

infraestrutura de saúde à altura das necessidades da população da zona 

oriental, em particular do Catujal. Aliás, primou, durante os doze anos de 

governação na Câmara, por um razoável silêncio relativamente a esta matéria.   
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O que acontece, agora, depois deste período em que estiveram calados, no 

momento em que é possível avançar com uma gestão da Coligação 

Democrática Unitária para a resolução deste problema, o Partido Socialista 

acha que a Câmara não faz mais que a sua obrigação. Aliás, até acha que já 

devia ter acontecido há mais tempo, porque é uma obrigação da Câmara. Nada 

demais errado. Nem é uma obrigação da Câmara, nem a Câmara estava 

obrigada, claramente, a resolver este problema, porque a responsabilidade 

primeira é da Administração Central, é do Ministério da Saúde, é do Governo. É 

a esta entidade que está cometida esta responsabilidade.  ----------------------------  

Aquilo que o Partido Socialista nos traz hoje é um certo apoucamento daquilo 

que é a decisão da Câmara Municipal, depois de ter ofertado um terreno que 

vale muitas centenas de milhares de euros, senão milhões de euros, para a 

construção de uma infraestrutura que não é da sua responsabilidade. É pena 

que o Partido Socialista durante os doze anos em que foi Governo na Câmara 

Municipal, em que teve Governos do Partido Socialista e uma Junta de 

Freguesia do Partido Socialista, não tenha conseguido resolver este problema 

que, pelos vistos, é mais fácil resolver com uma governação da Coligação 

Democrática Unitária. Isso é que eu lamento. Lamento que não tenha sido 

possível resolver esta questão no passado, e lamento que hoje, quando se 

resolve, o Partido Socialista não adote outra postura que não seja o de tentar 

desmerecer e apoucar uma iniciativa que vai resolver um problema com muitas 

décadas para a população do Catujal, Unhos e Apelação.  ----------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: O senhor Vice-Presidente só 

deve ter ouvido parte da minha intervenção, porque colocou nas minhas 

palavras um sentido de desvalorização do papel da Câmara Municipal e não foi 

isso que aconteceu. O que referi foi que a Câmara Municipal deveria ter tido 

esta postura mais cedo.  -------------------------------------------------------------------------  

Também achei curiosa a intervenção do senhor Vice-Presidente, porque 

parece que aquilo que agora era pedido à Coligação Democrática Unitária, no 

passado não era verdadeiro quando estava o Partido Socialista na 

administração da Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------  

Recordo o senhor Vice-Presidente que, provavelmente, como não teve nem na 

outra, nem na atual reincarnação, a responsabilidade da área da saúde, que na 

gestão do Partido Socialista inaugurámos três Centros de Saúde e o único que 
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os senhores inauguraram nesta gestão da Coligação Democrática Unitária foi 

deixado pelo partido Socialista, que foi o de Moscavide. Não nos podemos 

esquecer disso.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente referiu-se às competências e, quero dizer-lhe, que 

bem sabemos de quem são as competências e em que matéria, mas se nós 

tivéssemos essa sua interpretação, se calhar, ainda nem o Hospital Beatriz 

Ângelo tínhamos no nosso concelho.  --------------------------------------------------------  

Termino com aquilo que referi na minha intervenção anterior: o que é 

importante são os beneficiários e é isso que nos une a todos. Portanto, creio 

que hoje é o primeiro de outros passos que temos, certamente, para dar, 

sobretudo nesta área da saúde que é de vital importância para a qualidade de 

vida das pessoas.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

sublinhar a importância desta ação do Município junto da ARS e junto do 

Governo. Quando estas entidades responsáveis por resolver estes problemas, 

finalmente, abriram a porta a soluções, foi possível resolver o que estava por 

resolver há muitas décadas. Tivessem estas entidades tomado as decisões 

políticas que tomaram nos últimos anos, que possibilitaram avançar com o 

Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia, com o Centro de Saúde do Catujal e 

estamos a trabalhar para não ficarmos por aqui, esperamos ter boas novidades 

sobre outros Centros de Saúde para resolver a sua situação nos próximos 

meses, esta situação estaria resolvida há muito mais tempo.  ------------------------  

Portanto, quero reafirmar que aquilo que temos feito, como a senhora Vereador 

Sónia Paixão disse, é verdade o que referiu sobre o Centro de Saúde de 

Moscavide, mas há um outro Centro de Saúde que os senhores Vereadores 

teimam em esquecer, mas que a população de Lousa não vai esquecer. A 

situação que resolvemos em Lousa permitiu à população ter, agora, um Centro 

de Saúde com as condições necessárias.   -------------------------------------------------  

A obra do Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia felizmente está a decorrer 

normalmente, e temos agora o Centro de Saúde do Catujal, que nos próximos 

tempos terá desenvolvimentos.  ---------------------------------------------------------------  

Importa sublinhar que, da nossa parte, a saúde foi e é uma prioridade. A partir 

do momento que outros responsáveis políticos também entenderam a saúde 

como uma responsabilidade, as situações desenvolveram-se, não vamos 
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perder a oportunidade de resolver problemas no nosso Município no que 

concerne às infraestruturas de saúde, e vamos aproveitar todas as 

oportunidades. Por isso contamos, proximamente, ter outras boas novidades 

nesta matéria.  --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, quero 

relembrar que o Partido Socialista também deixou uma outra situação, que foi o 

Centro de Saúde da Bobadela encerrado. Não foi apenas o Centro de Saúde 

de Moscavide quase pronto, também deixou o Centro de Saúde da Bobadela 

encerrado. Mas penso que hoje é um dia de satisfação para o nosso Município, 

para a população do Catujal, Unhos e Apelação. -----------------------------------------  

Esperemos que agora, rapidamente, possa decorrer o concurso para a 

empreitada, que a obra corra da melhor maneira, de forma a que daqui a algum 

tempo possamos ter esta infraestrutura tão importante para esta população, no 

seguimento daquilo que já fizemos em Santa Iria de Azóia e do que faremos, 

seguidamente, em relação ao Centro de Saúde de Santo Antão do Tojal, e 

numa fase posterior em Camarate.  -----------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Como o senhor Presidente se referiu a 

um assunto que me é caro, não posso deixar de dizer alguma coisa sobre ele. 

Apenas quero esclarecer, de uma vez por todas, a questão do Centro de 

Saúde da Bobadela, que muito se falou e se fala, mas, efetivamente, a nível 

prático, pouco se disse e pouco se acertou.  -----------------------------------------------  

Na altura exercia funções de gestão na Junta de Freguesia, como sabem era o 

Presidente da Junta de Freguesia, e fui confrontado tal como toda a população, 

no dia a seguir às eleições, com o encerramento do mesmo. Isso de tentar ligar 

o Partido Socialista, ou que os eleitos do Partido Socialista, que à data sabiam 

do encerramento do Centro de Saúde da Bobadela, é falso. É tão mais falso 

que não há ninguém, nem inclusivamente quem era responsável pela ARS à 

data, a doutora Irene Lopes, porque tive reuniões com ela já à posteriori, foi-me 

confirmado pela mesma que foi uma decisão que não tinha sido comunicada, 

quer ao Município, quer à Junta de Freguesia.  -------------------------------------------  

Como o senhor Presidente se referiu a este assunto, gostaria de questionar 

que desenvolvimentos existem para a Unidade de Saúde Familiar da Bobadela, 

que também é necessária para aquela população. ---------------------------------------  
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Também quero deixar desde já esclarecido, e reafirmando aquilo que disse no 

início, que enquanto autarca, enquanto Presidente de Junta à data do 

encerramento do Centro de Saúde da Bobadela, o mesmo não foi comunicado 

à Junta de Freguesia e, pelo conhecimento que tenho, nem ao Município. -------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, penso que seja 

qual for a realidade, o facto de um Município ver encerrar uma infraestrutura 

daquela importância sem que tenha tido da parte da ARS, ou do Ministério da 

Saúde, uma palavra, se foi esse o caso, também diz bem do respeito que 

existia em relação ao Município nessa altura.  ---------------------------------------------  

Quanto aos desenvolvimentos nesta matéria, temos vindo a colocar, com o 

Governo anterior e com o atual, em todas as reuniões e por outras formas, a 

questão do reequacionar do Centro de Saúde da Bobadela. Já colocámos a 

questão de viva voz aos responsáveis da ARS, que se comprometeram, mas 

que até agora ainda não aconteceu, mas nesta altura de pandemia é natural 

que não tenha acontecido, mas continuamos a ter esse compromisso como 

firme, a fazer uma reavaliação e análise da população que existe como utente 

na Bobadela, das suas necessidades, para equacionar a reabertura daquela 

extensão de saúde. Não desistimos, nem vamos desistir desta situação, mas, 

de facto, a decisão está do lado do Ministério da Saúde.  ------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: ----------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Parecer Jurídico sobre o caracter vinculativa das Deliberações. -------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ----------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”. ------------------------------------------  
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 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Eram dezasseis horas e cinco minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. --------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E UM, MARÇO, DEZ, 

NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO OS VEREADORES, SRS. JOÃO 

MANUEL FERREIRA CALADO E CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO, 

POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA 

A SUA LEITURA UMA VEZ QUE A MESMA HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA 

PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS 

DO DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 1963. ---------------------------------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

O Secretário,  
 

 

 

 


