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-------------------------------------- MANDATO 2021-2025  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 15ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2022-04-27 NO PALÁCIO 

------------------------------------- DOS MARQUESES DA PRAIA E DE  

------------------------------------- MONFORTE, NA MEALHADA, EM LOURES. --   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

trinta e sete minutos, com a presença inicial da senhora Vice-Presidente, da 

senhora Vereadora e dos senhores Vereadores: -----------------------------------------   

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

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

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

---- NELSON CÉSAR GONÇALVES BATISTA  --------------------------------------------  

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

---- PAULA ALEXANDRA FLORA DA COSTA MAGALHÃES BERNARDO -------  

---- PAULO JORGE PITEIRA LEÃO ----------------------------------------------------------  

---- VASCO ANTÓNIO PINHÃO RAMOS TELES TOUGUINHA  ---------------------  

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

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância de a Vereadora, Srª. Anabela de Oliveira 

Feliciano e Pacheco e do Sr. Vereador Bruno Miguel de Oliveira Nunes, se 

encontrarem impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram presentes os 

Srs. Paulo Rui Luís Amado e Vitor Hugo Batista Cacito, tendo a Câmara 

deliberado justificar a falta da Vereadora, Srª. Anabela de Oliveira Feliciano e 

Pacheco e do Vereador, Sr. Bruno Miguel de Oliveira Nunes, à presente 

reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

dois, abril, vinte e dois, que registava um total de disponibilidades para o dia 
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seguinte no montante de quatro milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e 

oitenta euro e noventa cêntimo. ----------------------------------------------------------------  

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

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

--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  

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

PONTO 1. ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.03.16 -------------------------------  

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

PONTO 2. ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.03.30 -------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 237/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A  

--------------- ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

--------------- LOURES ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 238/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 6ª  

--------------- ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E  

--------------- OPÇÕES DO PLANO 2022/2026 --------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 193/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E  

--------------- SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A  

--------------- AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO  

--------------- PROCEDIMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE  

--------------- EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO – HABITAÇÃO -----  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 239/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - O  

--------------- PROJETO DE DECISÃO DA ADJUDICAÇÃO E A INERENTE  

--------------- ADJUDICAÇÃO; - A MINUTA DO CONTRATO; RELATIVO AO  
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--------------- PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE  

--------------- COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS, MÓVEL E  

--------------- SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY, BEM COMO A GESTÃO  

--------------- E MANUTENÇÃO DA ATUAL INFRAESTRUTURA DE  

--------------- COMUNICAÇÕES FIXAS DO MUNICÍPIO DE LOURES -------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 240/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A  

--------------- PROPOSTA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

--------------- REFERENTE À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE  

--------------- EDUCAÇÃO DE LOURES (MANDATO 2021-2025) -------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 241/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - A MINUTA  

--------------- DO ACORDO DE REVOGAÇÃO RELATIVO AOS ACORDOS DE  

--------------- COLABORAÇÃO CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE  

--------------- LOURES E O GRUPO RECREATIVO DE CABEÇO DE  

--------------- MONTACHIQUE; - AS MINUTAS DOS ACORDOS DE  

--------------- COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

--------------- LOURES E A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CARCAVELOS DE  

--------------- LOUSA ------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 242/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO DA MINUTA DE  

--------------- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

--------------- DESPORTIVO, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE  

--------------- LOURES E A ANDDI – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE  

--------------- DESPORTO PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, NO  

--------------- ÂMBITO DA PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DA 28ª TAÇA DE  

--------------- PORTUGAL DE FUTSAL ANDDI/ TROFÉU JOÃO PARDAL --------  
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PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 205/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA  

--------------- INTEGRAÇÃO NO ACERVO DO POLO DE LOURES DA  

--------------- ACADEMIA DOS SABERES - UNIVERSIDADE SÉNIOR DE  

--------------- LOURES ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 243/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

--------------- AMIZADE À AKS - ASSOCIAÇÃO KARATE SHOTO ------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 244/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR: - O  

--------------- RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO; - OS TERMOS DE  

--------------- REFERÊNCIA; - A MINUTA DO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO  

--------------- DAS 4 (QUATRO) UNIDADES DE EXECUÇÃO DO PLANALTO  

--------------- DA CALDEIRA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO  

--------------- ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS -------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 245/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE  

--------------- ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS POR VIA DO REGULAMENTO  

--------------- DO PDM E DO RMEU (PROCº. Nº 68.323/URB_L_E/2020 –  

--------------- PEDRO DIOGO DE CASTRO FERRAZ DE CARVALHO) ------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 246/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 9 (NOVE) LUGARES DE  

--------------- ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS POR VIA DO REGULAMENTO  

--------------- DO PDM E DO RMEU (PROCº. Nº 69.786/URB_L_E/2021 –  
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--------------- MENOL – ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS CONSULTADORIA  

--------------- FINANCEIRA, LDA) -------------------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 247/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR: - A  

--------------- ALTERAÇÃO AO POLIGONO AUGI; - A APRESENTAÇÃO DO  

--------------- PROJETO DE LOTEAMENTO AOS INTERESSADOS E A  

--------------- ABERTURA DO PERÍODO DE CONSULTA/PARTICIPAÇÃO  

--------------- PÚBLICA NA SOLUÇÃO URBANÍSTICA ADOTADA, PELO  

--------------- PERÍODO DE 30 DIAS; - (PROCº. Nº. 61.804/LA/L/OR -  

--------------- RECONVERSÃO URBANÍSTICA DA UGT–2 E DO BAIRRO DA  

--------------- PORTELA DE AZÓIA) ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 248/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE SANTA  

--------------- MARIA, EM CAMARATE, A DESENVOLVER NO SISTEMA DE  

---------------  “INICIATIVA DOS INTERESSADOS”, COM A FIXAÇÃO DE UM  

--------------- PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO  

---------------  (PROCº. Nº. 69.872 - SOCIEDADE QUINTA DE SANTA MARIA  

--------------- DE CAMARATE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.)---------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 249/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DE  

--------------- CAMARATE, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE,  

--------------- UNHOS E APELAÇÃO (PROCº 31.839/OM-D) --------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 250/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A  

--------------- ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DE  

--------------- CATUJAL, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE,  

--------------- UNHOS E APELAÇÃO (PROCº 33.664/OM) -----------------------------  



 

                                                                                                                                            

6/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 251/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR: -  

--------------- A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ADESÃO; - O AUMENTO  

--------------- DO PERÍMETRO ABRANGIDO PELO PROGRAMA  

--------------- EXCECIONAL DE APOIO ÀS EMPRESAS AFETADAS  

--------------- DIRETAMENTE PELA OBRA DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL  

--------------- DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO E  

--------------- CONTROLO DE CHEIAS NA BAIXA DE SACAVÉM ------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 227/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DO CARACOL  

--------------- SALOIO 2022 ---------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 252/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- A REALIZAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO  

--------------- SOLIDÁRIA, DIRIGIDA A ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO CUJOS  

--------------- TUTORES SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE  

--------------- INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA -----------------------------------------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 253/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- A ALTERAÇÃO DAS ISENÇÕES APLICÁVEIS NA ENTRADA DA  

--------------- REDE DE MUSEUS DE LOURES -------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 254/2022 - SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- O PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE LIVRO INFANTIL E  

--------------- LIVRO DE BANDA DESENHADA, ALUSIVOS AOS MUSEUS DE  

--------------- LOURES, NAS LOJAS DA REDE MUNICIPAL DE MUSEUS DE  

--------------- LOURES E NO POSTO DE TURISMO DE LOURES ------------------  
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I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  -------------------------------------------  

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

--- Neste ponto foram proferidas as seguintes intervenções: --------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vou passar a 

palavra à senhora Vice-Presidente para que nos possa fazer, como 

habitualmente, o ponto de situação sobre o estado pandémico do nosso 

concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, relativamente ao quadro 

pandémico, após o resultado da reunião semanal, realizada ontem, tenho a 

partilhar que a média de casos diários é de cento e trinta casos, sendo que 

este momento não existe nenhum surto ativo nos estabelecimentos 

residenciais para pessoas idosas (ERPI´s) no concelho.  ------------------------------  

Relativamente à situação no quadro municipal, Câmara e SIMAR, há apenas 

três trabalhadores positivos em todo o universo.  -----------------------------------------  

Também nos foi dado nota, por parte do ACES, que a partir do próximo dia 

vinte e nove, sexta-feira, será encerrado a ADR, podendo assim a Escola de 

Prevenção e Segurança voltar às suas normais funções.  -----------------------------  

Quero partilhar que a afluência ao centro de vacinação está reduzida neste 

momento, e que o ACES está a fazer a verificação de todas as faixas etárias 

que ainda precisam de reforço de vacinação e que tudo indica que ele se 

manterá até junho, ou julho.  --------------------------------------------------------------------  

Partilhar, também, que da parte da Unilabs fomos informados que já não se 

justifica a manutenção dos três “old true”, que se encontram no Infantado, em 

São João da Talha e em Sacavém, pelo que serão desativados a partir do 

próximo dia um de maio, ficando apenas a funcionar o que se encontra aqui no 

Parque Adão barata, conforme tinha partilhado na semana passada. --------------  

Quanto às reuniões que estavam a ocorrer semanalmente, foi entendimento de 

todos os intervenientes que, neste momento, não se justifica mantermos a 

periodicidade semanal, e passa a realizar-se este acompanhamento e 

monitorização com carater quinzenal, às terças-feiras. ---------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, as 

informações transmitidas pela senhora Vice-Presidente levantam-nos uma 

preocupação porque, o facto de se dar menos atenção à situação pandémica 

em termos globais, isso não faz com que ela melhore, porque no mapa que 

recebemos ontem, a informação era que tínhamos uma cadência crescente do 

número de casos a nível distrital. Portanto, a situação que sentimos, no nosso 

dia a dia, é que a pandemia continua e continua a existir muita gente afetada 

por este vírus.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, é com alguma preocupação que recebemos esta informação de que a 

ADR (Área Dedicada a Doentes Respiratórios) iria fechar na próxima sexta-

feira. A ADR é um centro muito importante no controle e no combate à 

pandemia, que funcionava e funciona bem e, sendo assim, para onde é que 

serão direcionadas as pessoas que tenham sintomas e que eram direcionadas 

para esta área no concelho de Loures? Precisamos de perceber se a resposta 

vai ser dada a nível dos centros de saúde, que já estão com muitas 

dificuldades em dar resposta ao seu funcionamento normal, ou se haverá outro 

tipo de resposta específica para esta situação. Não nos parece que seja, neste 

momento, muito cauteloso deixar de ter esta resposta específica no nosso 

concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: A situação da ADR (Área Dedicada a 

Doentes Respiratórios) é uma decisão que não compete à Câmara Municipal. 

Conforme tenho vindo a dar nota ao longo das últimas semanas, há mais de 

um mês, já houve uma alteração daquilo que era o seu funcionamento, na 

medida em que há mais de dois meses que já não funcionava aos fins de 

semana, precisamente porque o número de pessoas que ali se dirigia não era 

um número suficiente que justificasse o funcionamento deste serviço. Por outro 

lado, aquilo que foi partilhado por quem tem o douto conhecimento na matéria, 

nomeadamente, a diretora clínica do ACES e o delegado de saúde, é que 

neste momento, pese embora o número de casos possa ser elevado, as 

consequências, ou a gravidade das situações, não são tão complexas como 

foram nos primeiros momentos.  ---------------------------------------------------------------  
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Quanto à questão da resposta, o que nos foi transmitido é que, neste momento, 

aos dias de semana esta resposta consegue ser assegurada nos centros de 

saúde e aos fins de semana está a ser assegurada, também, tal como tem 

vindo a ser ao longo destes últimos dois meses em que a ADR já não estava 

em funcionamento ao sábado e ao domingo, pelo Hospital Beatriz Ângelo.  ------  

Partilhei a informação que nos foi transmitida, com a serenidade com que me 

foi, também, partilhada, de acordo com a situação atual do quadro pandémico e 

ao contingente necessário para manter esta unidade em aberto. Estando este 

efetivo de trabalhadores nas outras instalações acabam por ter um 

aproveitamento e uma rentabilidade, do ponto de vista do trabalho, muito 

maior. Portanto, da nossa parte, Câmara Municipal, não fizemos qualquer 

pressão para o encerramento da ADR. Fizemos pressão relativamente ao 

centro de vacinação, porque já era oportuno o pavilhão ser devolvido à escola 

para a prática desportiva e aos clubes, mas o mesmo não se passou 

relativamente ás instalações municipais que têm estado adstritas à ADR.  -------  

Assim, aquilo que posso desde já transmitir e garantir é o nosso 

acompanhamento, e faremos a pressão que se entender por necessária e 

oportuna, no quadro desta medida ter necessidade de ser reavaliada. -------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, 

entendemos que esta medida é precoce e que deveria ser tomada mais à 

frente. Penso que deve ser esse o posicionamento desta Câmara Municipal, 

porque vai aumentar a dificuldade de resposta à população do concelho. A 

Câmara e o Executivo municipal têm de estar bastante atentos, no sentido de 

perceber se a situação não terá que ser revertida, com alguma rapidez, de 

forma que a população tenha a resposta necessária à questão específica da 

pandemia.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, ouvi com atenção as 

intervenções do senhor Vereador Gonçalo Caroço e importa transmitir que, de 

facto, esta decisão não é tomada pela Câmara Municipal, que o Executivo 

estará atento a esta circunstância e que tomará as diligências necessárias, 

para que a medida possa ser reapreciada em caso de necessidade.  --------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Registo que a senhora Vice-

Presidente faz questão de referir que estas decisões não são da Câmara 

Municipal. Mas esse é o registo que tem agora, porque no mandato anterior 

várias vezes situações como esta eram aqui acicatadas à Câmara Municipal 

que, aliás, foi o único organismo do Município que apoiou, verdadeiramente, as 

respostas de saúde e as respostas sociais que existiram no nosso concelho.  --  

Portanto, sabemos bem que não é uma decisão da Câmara. Sabemos muito 

bem isso, mas também sabemos muito bem que a Câmara tem algum poder 

político no sentido de influenciar as decisões, e no sentido que as decisões 

sejam as melhores para o nosso concelho. É nesse sentido que colocamos 

aqui a questão.  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, utilizando uma 

expressão que muitas vezes o senhor Vereador Paulo Piteira usa, não 

misturamos a “estrada da Beira com a beira da estrada”.  -----------------------------  

Eu não sou de história, mas gosto de história e quando, no passado, 

estávamos a ocupar lugares na oposição, eu própria apresentei em nome da 

bancada do Partido Socialista variadíssimas propostas, mas eram propostas 

que estavam relacionadas, única e exclusivamente, com a decisão do 

Município. Posso referir algumas delas, tais como a abertura do centro de 

vacinação da zona oriental, a questão da testagem, ou a questão das medidas 

que fossem ao encontra daquilo que era a repercussão do quadro pandémico 

na população. Mas dizer que manter, ou não, em funcionamento a área 

dedicada a doentes respiratórios, que é uma unidade específica para pessoas 

que apresentam alguma dificuldade respiratória que vão para esta unidade, 

quando sabemos que a gravidade do quadro pandémico não é idêntica àquela 

que era há dois anos atrás, parece-me um pouco forçado estar a acicatar 

qualquer responsabilidade ao Município.  ---------------------------------------------------  

Mas posso dizer-lhe que estarei cá, e tenho a certeza que o senhor Presidente 

e o restante Executivo também, para aquilo que forem as nossas 

responsabilidades e estamos cá para encontrar as melhores soluções. Aliás, 

quero dizer-lhe que estas reuniões de carater semanal, para as quais 

chamámos as Juntas de Freguesia para fazerem parte delas, demonstra, 
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efetivamente, a nossa vontade de colaboração, no sentido de todos terem o 

pleno conhecimento da situação que o nosso concelho atravessa.  -----------------  

Senhor Vereador, lembro-me, como durante muito tempo aconteceu, que para 

termos mais informação do que aquela que era dada pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil era necessário questionarmos o senhor Presidente. Ao contrário, 

o senhor Presidente da Câmara desde há meses a esta parte, no início de 

cada uma das reuniões de Câmara, passa-me a palavra e eu partilho com todo 

o Executivo Municipal e com quem está a ouvir tudo aquilo que resulta das 

reuniões de coordenação. Hoje, poderia não dizer que a área dedicada a 

doentes respiratórios era encerrada. Poderia ser essa a poção. Mas não foi. De 

boa-fé referi que quem tem responsabilidade na tomada desta decisão fê-lo de 

caráter gradual, como já referi e repito, encerrando primeiro aos fins de semana 

de modo a perceber o impacto da medida, qual a resposta que poderia ser 

dada durante esse o período de fim de semana e, agora, é entendimento 

encerrar nos restantes dias por forma a reforçar as equipas, porque esses 

elementos vão para as unidades de saúde. Portanto, temos todos a expetativa 

que os utentes possam ter igual qualidade na resposta que lhes é prestada.  ---  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, esta 

intervenção da senhora Vice-Presidente veio demonstrar que, de facto, não é 

de história. É de outra coisa qualquer, mas de história não é, porque é 

completamente inadmissível dizer que não havia informação sobre a questão 

do COVID. Isso não é verdade. O senhor Presidente da Câmara dava 

informações, e eu complementava essas informações em todas as reuniões de 

Câmara. Portanto, convém que fique clara esta questão.  -----------------------------  

Quando chamei a atenção para a ADR (Área Dedicada a Doentes 

Respiratórios) não foi no sentido de dizer que o Município tinha essa 

responsabilidade. Não era essa a intenção, mas a senhora Vice-Presidente 

entendeu que deveria, na sua intervenção, deixar isso claro. Mas aquilo que 

referi é que nem sempre foi esse o entendimento da senhora Vice-Presidente 

e, pelos vistos, continua a não ser, porque vem dizer que o centro de vacinação 

da zona oriental era uma responsabilidade do Município. Então, se o centro de 

vacinação da zona oriental era uma responsabilidade do Município, também 
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posso dizer, claramente, que a ADR é uma responsabilidade do Município, 

porque ambas são da responsabilidade da ARS. A diferença é que nós com o 

trabalho que desenvolvemos conseguimos fazer com que esse centro de 

vacinação da zona oriental se abrisse, com todo o trabalho e com os 

investimentos que ali se fizeram. Conseguimos fazê-lo. --------------------------------  

Agora, é evidente que esta situação nos preocupa, porque todos conhecemos 

o que se passa nos centros de saúde do nosso concelho, que não têm 

capacidade de resposta para o regime normal de funcionamento. É só essa a 

questão que nos preocupa. Não estamos aqui a dizer que a culpa, ou a 

responsabilidade, é da Câmara. Não estamos a dizer isso. Eu pelo menos não 

o disse, nem o vou dizer, porque é uma perda de tempo andar a discutir isso. O 

que interessa é saber se este encerramento põe, ou não, em causa a resposta 

à população, porque entendemos que é prematura e que não devia acontecer 

já. É este o nosso entendimento. Se o Executivo entende que não, que está na 

altura certa com toda a informação que têm, muito bem. Então aquilo que 

dizemos é que se avalie, de facto, a situação no terreno, porque nos parece 

que é uma resposta que continua a fazer falta. É só isto que queremos dizer.  --  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, a propósito 

deste assunto e da informação que foi transmitida sobre a situação pandémica 

no concelho gostaria de dizer que, de facto, não confirmo, nem enquanto 

licenciado em história, nem enquanto membro deste órgão, que se tenha 

omitido, por alguma forma, qualquer informação relativamente à situação 

pandémica no concelho no anterior mandato. Era ponto de honra para o 

anterior Presidente da Câmara Municipal, Bernardino Soares, no início de cada 

reunião fazer o ponto da situação relativamente à situação pandémica, e foi 

sempre distribuída aos senhores Vereadores a informação sobre a evolução 

dos últimos catorze dias. Portanto, tem que ser reposta a verdade o que não 

corresponde àquilo que a senhora Vice-Presidente aqui colocou.  ------------------  

Senhor Presidente, a questão que se coloca e a preocupação que o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço aqui já colocou e que eu secundo, está relacionada 

com a situação que vamos vivendo em termos de concelho e do país. Ou seja, 

como temos chamado a atenção, por mais que uma vez, a questão que se está 
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a colocar neste momento é que o COVID desapareceu do foco dos média e 

das notícias diárias. Mas, nem por isso a situação está muito aliviada, por 

comparação com períodos anteriores. Devo recordar que a informação que nos 

foi distribuída sobre a situação pandémica no concelho, os dados mais 

recentes, apontam para a existência, em catorze dias, de oitocentos e catorze 

novos casos de COVID. O que significa, na prática, que diariamente há mais de 

cinquenta e oito casos que se registam na área territorial do concelho de 

Loures. Ora, isto só pode trazer-nos alguma preocupação.  ---------------------------  

Portanto, assistir ao encerramento do ADR, neste momento, é um fator de 

preocupação. Assim, a preocupação que a Coligação Democrática Unitária 

aqui coloca é se a Câmara Municipal está de acordo com as diretrizes que 

vieram do ACES, no sentido do encerramento da ADR. Penso que não 

podemos estar de acordo e que temos de defender uma situação diferente. 

Naturalmente que a saúde tem a sua opinião e tem o seu papel, mas o 

Município também tem a sua opinião, representa a população deste concelho e 

ter quase sessenta novos casos, todos os dias, no concelho nos últimos 

catorze dias é uma situação que só nos pode deixar preocupados. Portanto, na 

nossa opinião a ADR (Área Dedicada a Doentes Respiratórios) não devia 

encerrar. A questão é se a maioria acompanha esta preocupação ou se, pelo 

contrário, acha que esta é uma situação normal, que devíamos continuar neste 

caminho e que o encerramento é mesmo a solução porque a área da saúde 

assim decidiu. A saúde decide, mas a Câmara tem opinião.  --------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, quero partilhar que, de 

acordo com os dados, há data de hoje, a tendência do concelho de Loures é 

uma tendência estável.  --------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, aquilo que devemos interpretar desta decisão de encerramento 

da ADR (Área Dedicada a Doentes Respiratórios), tal como também foi referido 

ao longo das últimas reuniões, porque não foi só transmitido ontem, foi um 

processo, como partilhei, com caráter evolutivo e monitorizado. O facto de ser 

tomada a decisão, de encerramento da ADR (Área Dedicada a Doentes 

Respiratórios), pode ser vista como uma decisão que para o estado atual do 

nosso conselho é sinal de que o quadro pandémico não está agravado. Repito, 
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novamente, aquilo que já transmiti, de que a informação que nos é prestada, 

pese embora o número de casos ativos e positivos seja um número 

considerável, a gravidade dos mesmos não leva a que as pessoas recorram à 

ADR (Área Dedicada a Doentes Respiratórios). Estamos a falar de um estádio 

de maturidade em que as pessoas já têm três doses de vacinação, a maior 

parte delas, o que significa que a sintomatologia é muito mais leve do que 

aquela que tinham há um ano e meio atrás.  -----------------------------------------------  

Repito, não se trata de fazer a análise de que esta área vai fechar e é para 

devolver o equipamento municipal. Não. A análise que deve ser feita é se se 

justifica, em função do número de utentes que diariamente se desloca a este 

equipamento, que continue aberto. Portanto, existe capacidade, porque é dito 

que existe dos equipamentos de saúde, neste caso dos centros de saúde, 

acomodarem os poucos utentes que nos últimos tempos se têm deslocado à 

ADR (Área Dedicada a Doentes Respiratórios).  ------------------------------------------  

Como já referi, e repito novamente, cá estaremos para acompanhar a tomada 

desta decisão, de perceber o evoluir do quadro pandémico, de perceber o 

número de pessoas que se deslocam aos centros de saúde e que possam, 

eventualmente, não ter atendimento em tempo útil, para fazermos as pressões 

que têm de ser feitas. Aliás, conforme várias vezes já partilhamos, fazemos e 

queremos sempre fazer parte das reivindicações, mas, também, apresentar as 

melhores soluções. É essa a forma de agir do atual Executivo Municipal e 

assim continuaremos. -----------------------------------------------------------------------------     

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, foram 

entregues cinco documentos que já foram distribuídos, vou passar a palavra 

para que possam ser apresentados e depois fazíamos um intervalo para os 

analisar e deliberar.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

 PONTO DOIS - PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS FOI APRESENTADA 

UMA MOÇÃO, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, 

SUBORDINADA AO TEMA “1º DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR”, À QUAL 

FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 255/2022 ---  
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------------------------- “1º DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR  -------------------------  

Neste 1º de Maio assinala-se o Dia do Trabalhador, consagrado para assinalar 

os factos ocorridos, no dia 1 de Maio de 1886, em Chicago que assistiu a uma 

manifestação de trabalhadores. Essa manifestação tinha como finalidade 

reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias e teve a 

participação de centenas de milhares de pessoas. Nesse dia teve início uma 

greve geral nos EUA. No dia 3 de maio houve uma escaramuça com a polícia 

que culminou na morte de um dos protestantes. No dia seguinte, uma nova 

manifestação foi organizada como protesto pelos acontecimentos dos dias 

anteriores, tendo terminado com o lançamento de uma bomba para o meio dos 

polícias que estavam a dispersar os manifestantes. A polícia reagiu abrindo 

fogo sobre a multidão, matando doze pessoas e ferindo dezenas, morreram 7 

agentes como consequência da bomba lançada. Estes acontecimentos 

passaram a ser conhecidos como a Revolta de Haymarket e foram notícia em 

todo o mundo demonstrando as claras desigualdades e as precárias condições 

de trabalho em que muitos dos trabalhadores tinham. ----------------------------------  

A 23 de abril de 1919 o senado francês ratifica o dia de 8 horas e proclama o 

dia 1 de maio desse ano dia feriado.  ---------------------------------------------------------  

A decisão da Comuna de Paris, de decretar o 1º de Maio como o Dia 

Internacional do Trabalhador teve repercussões no nosso país. ---------------------  

Durante a I República não se deixou de festejar o Dia do Trabalhador, mas 

sublinhe-se que um dos primeiros diplomas aprovados, com a instituição do 

novo regime, dizia respeito ao estabelecimento dos feriados nacionais e destes 

não constava o dia do trabalhador. ------------------------------------------------------------   

Em 1933 é decretada a "unicidade sindical" e o "controle governamental dos 

sindicatos". Durante o Estado Novo as manifestações no Dia do Trabalho (e 

não do Trabalhador) eram organizadas e controladas pelo Estado, situação que 

infelizmente duraria mais de 40 anos. --------------------------------------------------------  

Com o advento da democracia preconizado pelo 25 de Abril, o primeiro 1º de 

Maio de 1974 celebrado em Portugal foi a maior manifestação alguma vez 

organizada no país. Só na cidade de Lisboa juntaram-se mais de meio milhão 

de pessoas. Para muitos, foi a forma dos portugueses demonstrarem a sua 

adesão ao 25 de Abril, que uma semana antes restituía ao país a democracia. -  
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E hoje, passados 48 anos desse 1º de Maio, é importante relembrar: o papel 

essencial que quem trabalha tem nas nossas vidas; que o valor do trabalho em 

Portugal é posto em causa pela precariedade permanente que muitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras sofrem nos seus locais de trabalho; a falta de 

segurança em muitos locais de trabalho. ----------------------------------------------------  

Por tudo isto, e muito mais, é tão importante que tantos anos depois se 

assinale o 1º de Maio e se tenha uma verdadeira concertação social, onde 

Estado, Sindicatos e Entidades Patronais possam dialogar verdadeiramente e 

que este diálogo traga mais respeito, mais consideração e mais dignidade para 

quem trabalha. --------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 27 de abril de 2022, saúda 

todos os trabalhadores e trabalhadoras do Município, SIMAR, GesLoures e 

LouresParque que diariamente trabalham para a melhoria da qualidade de vida 

no nosso concelho, bem como os representantes dos trabalhadores nas mais 

diversas dimensões. (…)” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRÊS - PELA SRA. VEREADORA PAULA MAGALHÃES FOI 

APRESENTADA UMA MOÇÃO, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA, SUBORDINADA AO TEMA “25 DE ABRIL - DIA DA LIBERDADE”, À 

QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

256/2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

---------------------------- “25 DE ABRIL - DIA DA LIBERDADE  --------------------------  

Portugal celebra o quadragésimo oitavo aniversário do 25 de Abril de 1974, um 

dos momentos mais marcantes da nossa história mais recente. Esta é a data 

que simboliza e representa a procura da Paz, da Liberdade e pela Democracia, 

uma data em que os portugueses e portuguesas celebram o momento em que 

o Movimento das Forças Armadas, colocou termo à ditadura fascista de 

António Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, terminando uma longa noite de 48 

anos, onde dezenas de milhares de homens e mulheres foram perseguidos, 

obrigados a emigrar para fugir a uma guerra injusta e muitos viram a sua vida 

encurtada por lutarem contra a ditadura. ----------------------------------------------------  
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Celebrar o Dia da Liberdade, é reconhecer e recordar que a questão da paz, foi 

a pedra de toque do movimento dos capitães, jovens cansados de uma guerra 

injusta e que embora estivessem a servir a sua Pátria, viam nesta guerra uma 

luta contra a própria ditadura e por isso se revoltaram, dando a Liberdade ao 

povo português e às antigas colónias e hoje países irmãos. ---------------------------  

Foi o 25 de Abril de 1974 que nos trouxe a Liberdade e a Democracia, que 

daria frutos em 1976 com a Constituição, reconhecendo esta a importância do 

poder local democrático, o direito à habitação, ao trabalho com direitos e 

Liberdade Sindical, tornando assim possível uma sociedade mais justa e 

fraterna, onde homens e mulheres podiam trabalhar em igualdade. O 25 de 

Abril abriu caminho para a participação política plena, desenvolvendo o Estado 

Social, reconhecendo o papel da mulher na sociedade portuguesa, a liberdade 

religiosa e as liberdades individuais. ----------------------------------------------------------  

Foi também abril que nos trouxe os pilares do nosso Estado Social, o Sistema 

Nacional de Saúde e a Escola Pública, permitindo a todos os cidadãos que 

independentemente da sua origem possam ter acesso a saúde e a 

escolaridade universais, o que nos permitiu construir uma sociedade mais justa 

e solidária. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, num dos momentos críticos da História da Europa e do Mundo, onde o 

poder bélico nas mãos de um oligarca parece colocar a humanidade à beira do 

fim, o exemplo audaz dos jovens capitães de Abril na busca da Paz para o seu 

povo, deve ser reconhecido por todos nós, filhos de abril, onde vivemos com 

Liberdade e Democracia. ------------------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 27 de abril de 2022, delibera 

saudar todos os que ao longo do Estado Novo lutaram pelo fim da ditadura, 

tendo muitos deles pago o derradeiro preço. Saudar todos os capitães de Abril 

que com bravura e audácia nos deram a Paz, Liberdade e Fraternidade. (…)” --  

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

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

 PONTO QUATRO - PELA SRA. VICE-PRESIDENTE FOI APRESENTADA 

UMA SAUDAÇÃO AO CLUBE DE ATLETISMO DE VALE FIGUEIRA, AOS 

ATLETAS E TREINADORES, PELOS RESULTADOS OBTIDOS NO 
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CAMPEONATO REGIONAL DE ESTRADA EM LISBOA, À QUAL FOI 

ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 257/2022 ---------  

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

“No dia 16 de abril de 2022 realizou-se o Campeonato Regional de Estrada em 

Lisboa. Nesta competição os atletas Aires Pratas no escalão M65 e Luis 

Rações no escalão M45 do Clube de Atletismo de Vale Figueira sagraram-se 

Campeões Regionais de estrada dos respetivos escalões. ----------------------------  

A Câmara Municipal de Loures reunida em 27 de abril de 2022, reforça o 

mérito das conquistas dos atletas, do clube e seus treinadores, o trabalho 

efetuado ao longo dos anos em prol do atletismo, realçando a brilhante 

prestação que honrou e dignificou o Clube e o concelho de Loures. ----------------  

Propomos ainda que desta saudação seja dado conhecimento ao clube, à 

Assembleia Municipal de Loures, à Assembleia e Executivo da União de 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela e que seja 

divulgada nos Órgãos de Comunicação Social locais e nacionais.” -----------------  

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

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

 PONTO CINCO - PELOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA MOÇÃO 

SUBORDINADA AO TEMA “1º DE MAIO – DIA INTERNACIONAL DOS 

TRABALHADORES”, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 

258/2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------- “1º de Maio – Dia Internacional dos Trabalhadores ------------------  

Neste 1º de Maio assinalamos mais um aniversário dos acontecimentos de 

Chicago, que estiveram na origem do 1º de Maio, Dia Internacional do 

Trabalhador.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Uma jornada de luta pela redução da jornada de trabalho para as 8 horas, 

violentamente reprimida pelas autoridades dos Estados Unidos da América, 

que assassinaram dezenas de trabalhadores e condenaram à forca dirigentes 

sindicais. A violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os seus 

reflexos a nível internacional determinou a declaração do dia 1º de Maio como 

o dia Internacional do Trabalhador.  ----------------------------------------------------------  
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Desde então as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento 

sindical, nacional e internacional, têm contribuído decisivamente para um 

objetivo comum: a defesa da dignidade das mulheres e dos homens 

trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Atualmente, numa situação em que estão presentes elementos de 

intensificação de exploração dos trabalhadores, do seu empobrecimento, de 

ataque a direitos e a serviços públicos, de desigualdades, injustiças e 

discriminações, é necessário que os trabalhadores, os jovens e o povo, façam 

das comemorações do 1º de Maio uma afirmação dos valores de Abril e de 

exigência de um Portugal desenvolvido e soberano, num mundo de paz, 

cooperação e amizade entre os povos; ------------------------------------------------------  

Assim, os vereadores da CDU, propõem que a Câmara Municipal de Loures, 

reunida a 27 de Abril delibere: ------------------------------------------------------------------  

Saudar a Comemoração do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, os 

trabalhadores e apelar à participação de todos na Jornada de Luta do 1º de 

Maio pela valorização do trabalho e dos trabalhadores e por respostas aos 

problemas do povo e do País. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO SEIS - PELOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA MOÇÃO 

SUBORDINADA AO TEMA “POR MAIS E MELHORES TRANSPORTES 

PÚBLICOS PELA REDUÇÃO DO PASSE METROPOLITANO E 

ALARGAMENTO DA GRATUITIDADE”, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO 

DE PROPOSTA 259/2022  ----------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------------“Por mais e melhores Transportes Públicos ----------------------  

 -------- Pela redução do Passe Metropolitano e alargamento da Gratuitidade -----  

A solução tarifária implementada na Área Metropolitana de Lisboa em 2019 

representou o maior avanço na democratização dos transportes públicos na 

nossa região e no Concelho de Loures. -----------------------------------------------------  

A solução, necessariamente nacional com implementação regional 

metropolitana e necessariamente objeto de financiamento a partir do 
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Orçamento de Estado, permitiu uma muito significativa redução do custo 

suportado por cada família, alargou a mobilidade oferecida pelo passe social, 

atraiu mais gente aos transportes públicos. ------------------------------------------------  

A solução, objeto de luta e reivindicação das populações e do Poder Local 

durante dezenas de anos, foi construída envolvendo os municípios e o 

Governo, e não poderia ser de outra forma. ------------------------------------------------  

Quando se pretende dar novos avanços, é preciso em primeiro lugar ter a 

certeza que não se estão a destruir as condições que permitiram materializar o 

avanço anterior. -------------------------------------------------------------------------------------  

Qualquer solução que seja implementada num único município sem ter em 

conta a realidade metropolitana é uma decisão que pode colocar em causa 

todo o sistema metropolitano já construído. ------------------------------------------------  

Nas últimas eleições autárquicas foram assumidos compromissos eleitorais por 

diversas candidaturas que apontam para novas reduções de custos nos 

transportes. Cabe agora a cada município procurar construir com os restantes 

uma solução que procure cumprir com alguns desses compromissos. 

Assumindo a perspetiva de evolução para: (1) um novo passo na simplificação 

tarifária, reduzindo o preço do passe metropolitano para os 30 euros, 

absorvendo os atuais passes municipais; (2) o alargamento da gratuitidade em 

toda a AML até aos 18 anos, incluindo igualmente os que já hoje têm acesso ao 

Sub-23; (3) o estabelecimento da gratuitidade do passe para os cidadãos com 

mais de 65 anos; e face à necessidade do Governo ter em melhor conta a 

necessidade de promoção do transporte público, para garantir a mobilidade na 

região e para contribuir para os objetivos de descarbonização assumidos pelo 

Estado português, os vereadores da CDU propõem que a Câmara Municipal de 

Loures, reunida a 27 de abril de 2022 delibere propor à AML e ao conjunto de 

municípios que a integram: ----------------------------------------------------------------------  

1.Avançar no imediato para o alargamento da gratuitidade em toda a AML até 

aos 18 anos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.Elaborar, em conjunto, uma proposta com vista a instituir em legislação 

própria o financiamento desta medida e do sistema de transportes de 

passageiros e das suas autoridades, dando-lhe a estabilidade e a consagração 
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que corresponda à sua importância e valor, não a deixando dependente de 

decisão conjuntural e inscrição em Orçamento do Estado; -----------------------------  

3. Intervir junto do Governo para que este tenha em conta a necessidade de 

acelerar a concretização do plano de investimento público que conduza ao 

necessário aumento da oferta de transportes públicos, particularmente nas 

suas vertentes mais pesadas, concretamente na da aquisição de barcos e 

comboios, nas obras de modernização da infraestrutura ferroviária do Oeste, 

da Linha de Cascais, na concretização do alargamento do Metropolitano de 

Lisboa, nomeadamente a Loures e Sacavém; ---------------------------------------------  

4. No contexto do Município de Loures garantir o investimento necessário que 

não comprometa os esforços financeiros já retirados aos orçamentos dos 

municípios envolvidos nos modos de transporte de grande capacidade, como 

forma de estruturação, a montante, da rede multimodal de transporte público no 

concelho e na AML: -------------------------------------------------------------------------------  

I. Quer em torno dos dois eixos propostos pelo Município de Loures para a 

expansão da rede do metropolitano ao concelho – Odivelas – Loures e 

Moscavide – Portela – Sacavém;  -------------------------------------------------  

II. Quer no reforço da oferta de transporte ferroviário suburbano na linha do 

norte, na zona oriental do concelho e criação de condições de 

articulação com o TPCR;  ---------------------------------------------------------------  

III. Quer na criação de condições adequadas à constituição de interface 

modal rodoferroviário nas estações e apeadeiros da linha ferroviária do 

norte, na zona oriental do concelho, designadamente em Sacavém, 

Bobadela e Santa Iria de Azóia. (…)” ------------------------------------------------  

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

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

--- Eram quinze horas e quinze minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às quinze horas e vinte e cinco minutos.   

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

 --- A MOÇÃO À QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO 255/2022 FOI APROVADA POR UNANIMIDADE ------------------  
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 --- sobre a Moção, à qual foi atribuído o número de Proposta de 

Deliberação 256/2022, foram proferidas as seguintes intervenções: ----------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, a bancada 

da Coligação Democrata Unitária propõe as seguintes alterações à proposta: 

no quarto parágrafo, onde se lê: “(…) o Sistema Nacional de Saúde (…)” se 

passe a ler: “(…) o Serviço Nacional de Saúde (…)”.  -----------------------------------  

No quinto parágrafo, propomos que se corte: “(…) nas mãos de um oligarca 

(…)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

No último parágrafo a proposta é que onde se lê: “(…) tendo muitos deles pago 

o derradeiro preço (…)”, se passe a ler: “(…) tendo muitos deles pago com a 

vida (…)”.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, tomámos boa nota 

dos pedidos de alteração. Concordamos com a primeira e com a última 

alteração, mas não concordamos, de todo, com a retirada no quinto parágrafo 

da expressão solicitada.  -------------------------------------------------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE:  ------------------------------  

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

---------------------------- “25 DE ABRIL - DIA DA LIBERDADE  --------------------------  

Portugal celebra o quadragésimo oitavo aniversário do 25 de Abril de 1974, um 

dos momentos mais marcantes da nossa história mais recente. Esta é a data 

que simboliza e representa a procura da Paz, da Liberdade e pela Democracia, 

uma data em que os portugueses e portuguesas celebram o momento em que 

o Movimento das Forças Armadas, colocou termo à ditadura fascista de 

António Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, terminando uma longa noite de 48 

anos, onde dezenas de milhares de homens e mulheres foram perseguidos, 

obrigados a emigrar para fugir a uma guerra injusta e muitos viram a sua vida 

encurtada por lutarem contra a ditadura. ----------------------------------------------------  

Celebrar o Dia da Liberdade, é reconhecer e recordar que a questão da paz, foi 

a pedra de toque do movimento dos capitães, jovens cansados de uma guerra 
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injusta e que embora estivessem a servir a sua Pátria, viam nesta guerra uma 

luta contra a própria ditadura e por isso se revoltaram, dando a Liberdade ao 

povo português e às antigas colónias e hoje países irmãos. ---------------------------  

Foi o 25 de Abril de 1974 que nos trouxe a Liberdade e a Democracia, que 

daria frutos em 1976 com a Constituição, reconhecendo esta a importância do 

poder local democrático, o direito à habitação, ao trabalho com direitos e 

Liberdade Sindical, tornando assim possível uma sociedade mais justa e 

fraterna, onde homens e mulheres podiam trabalhar em igualdade. O 25 de 

Abril abriu caminho para a participação política plena, desenvolvendo o Estado 

Social, reconhecendo o papel da mulher na sociedade portuguesa, a liberdade 

religiosa e as liberdades individuais. ----------------------------------------------------------  

Foi também abril que nos trouxe os pilares do nosso Estado Social, o Serviço 

Nacional de Saúde e a Escola Pública, permitindo a todos os cidadãos que 

independentemente da sua origem possam ter acesso a saúde e a 

escolaridade universais, o que nos permitiu construir uma sociedade mais justa 

e solidária. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, num dos momentos críticos da História da Europa e do Mundo, onde o 

poder bélico nas mãos de um oligarca parece colocar a humanidade à beira do 

fim, o exemplo audaz dos jovens capitães de Abril na busca da Paz para o seu 

povo, deve ser reconhecido por todos nós, filhos de abril, onde vivemos com 

Liberdade e Democracia. ------------------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 27 de abril de 2022, delibera 

saudar todos os que ao longo do Estado Novo lutaram pelo fim da ditadura, 

tendo muitos deles pago com a vida. Saudar todos os capitães de Abril que 

com bravura e audácia nos deram a Paz, Liberdade e Fraternidade. (…)” --------  

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

 --- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A MOÇÃO, PROPOSTA DELIBERAÇÃO 

256/2022, FOI APROVADA COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE 

DA CÂMARA, DA SRA. VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO 

SR. VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. 

ABSTIVERAM-SE OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: A bancada da Coligação 

Democrática Unitária absteve-se nesta Moção, porque não está de acordo com 

o conteúdo da mesma. Apresentámos uma alteração para retirar de um dos 

parágrafos a referência a “(…) um oligarca (…)”, que não foi aceite, porque o 

poder bélico está espalhado e nas mãos de muitos países do mundo, não está 

concentrado numa só pessoa, por isso nos abstivemos nesta Moção.  ------------  

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

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

--- A MOÇÃO À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 258/2022 

FOI APROVADA COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA, DA SRA. VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO 

CHEGA  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: A bancada do Partido Socialista votou 

favoravelmente esta Moção, apesar da factualidade da mesma ser ferida 

quando se refere que estamos perante “(…) intensificação de exploração dos 

trabalhadores, do seu empobrecimento, de ataque a direitos e a serviços 

públicos, (…)”, quando sabemos que os últimos seis anos foram anos de 

reforço, quer das instituições públicas, quer dos vencimentos e da qualidade de 

vida dos trabalhadores.  

Consideramos que celebrar o Dia do Trabalhador é importante, conseguimos 

viver muito bem com estas opiniões, que são sempre as mesmas e sempre da 

mesma forma. Acreditamos que, de facto, este parágrafo não faz sentido nesta 

Moção, mas votámos favoravelmente porque consideramos o dia “1º de Maio” 

importante para a democracia.  ----------------------------------------------------------------   
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--- sobre a Moção, à qual foi atribuído o número de Proposta de 

Deliberação 259/2022, foi proferida a seguinte intervenção: ----------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: já falei com o senhor Vereador Tiago 

para que se procedesse à alteração dos pontos um e dois. Ou seja, na parte 

deliberativa da proposta o ponto um passar para ponto dois, e o ponto dois 

passar para ponto um, tendo em conta a sua importância. Também foi 

entendimento na última reunião da Área Metropolitana de Lisboa sobre esta 

matéria, onde os Presidentes de Câmara se pronunciaram, eu próprio o fiz, que 

este é o caminho óbvio da gratuitidade, quer dos séniores, quer até aos dezoito 

anos. Este é um objetivo de todos os Presidentes de Câmara que usaram da 

palavra nessa reunião da Área Metropolitana. Lisboa entendeu avançar 

sozinha, foi uma decisão que coube à Câmara Municipal de Lisboa, e nessa 

reunião todos os Presidentes de Câmara criticaram o facto de Lisboa ter 

avançado sozinha. Toda esta matéria, tal como está descrita na Moção, é 

positiva, no que diz respeito aos transportes públicos e ao aumento de 

disponibilidade de rendimento que as famílias têm por via desta medida e é 

óbvio que o objetivo futuro é a gratuitidade nestas duas faixas etárias.  -----------  

Esta é uma decisão com custos orçamentais pesados, e como este projeto foi 

iniciado e concluído por todos os Municípios, ao mesmo tempo, à mesma 

velocidade, é importante que o passo seguinte também se possa dar em 

conjunto, à mesma velocidade.  ----------------------------------------------------------------  

Lisboa tem autonomia, legitimidade e condições para o poder fazer, fê-lo, 

ninguém o critica por isso. A única crítica que fizemos foi que este passo 

poderia e devia ser dado por todos em conjunto. Essa foi a posição da Área 

Metropolitana.  --------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, a alteração destes parágrafos deve-se ao facto de ser importante 

para poder avançar que este financiamento não dependa da boa, ou da má 

vontade de quem for Governo, porque ela só tem peso através do Orçamento 

de Estado. Por isso é importante que, de uma vez por todos, exista quadro e 

enquadramento legal para que se possa pensar nos passos seguintes, porque 

se não for estamos a depender da conjuntura orçamental de cada Governo. 
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Assim, obviamente acompanho todos os objetivos aqui descritos, que são os 

objetivos, também, da própria Área Metropolitana de Lisboa.  ------------------------  

Os senhores Vereadores da Coligação Democrática Unitária, os proponentes 

da Moção, aceitam esta alteração.  -----------------------------------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE:  ------------------------------  

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

 --------------------------“Por mais e melhores Transportes Públicos ----------------------  

 -------- Pela redução do Passe Metropolitano e alargamento da Gratuitidade -----  

A solução tarifária implementada na Área Metropolitana de Lisboa em 2019 

representou o maior avanço na democratização dos transportes públicos na 

nossa região e no Concelho de Loures. -----------------------------------------------------  

A solução, necessariamente nacional com implementação regional 

metropolitana e necessariamente objeto de financiamento a partir do 

Orçamento de Estado, permitiu uma muito significativa redução do custo 

suportado por cada família, alargou a mobilidade oferecida pelo passe social, 

atraiu mais gente aos transportes públicos. ------------------------------------------------  

A solução, objeto de luta e reivindicação das populações e do Poder Local 

durante dezenas de anos, foi construída envolvendo os municípios e o 

Governo, e não poderia ser de outra forma. ------------------------------------------------  

Quando se pretende dar novos avanços, é preciso em primeiro lugar ter a 

certeza que não se estão a destruir as condições que permitiram materializar o 

avanço anterior. -------------------------------------------------------------------------------------  

Qualquer solução que seja implementada num único município sem ter em 

conta a realidade metropolitana é uma decisão que pode colocar em causa 

todo o sistema metropolitano já construído. ------------------------------------------------  

Nas últimas eleições autárquicas foram assumidos compromissos eleitorais por 

diversas candidaturas que apontam para novas reduções de custos nos 

transportes. Cabe agora a cada município procurar construir com os restantes 

uma solução que procure cumprir com alguns desses compromissos. 

Assumindo a perspetiva de evolução para: (1) um novo passo na simplificação 

tarifária, reduzindo o preço do passe metropolitano para os 30 euros, 
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absorvendo os atuais passes municipais; (2) o alargamento da gratuitidade em 

toda a AML até aos 18 anos, incluindo igualmente os que já hoje têm acesso ao 

Sub-23; (3) o estabelecimento da gratuitidade do passe para os cidadãos com 

mais de 65 anos; e face à necessidade do Governo ter em melhor conta a 

necessidade de promoção do transporte público, para garantir a mobilidade na 

região e para contribuir para os objetivos de descarbonização assumidos pelo 

Estado português, os vereadores da CDU propõem que a Câmara Municipal de 

Loures, reunida a 27 de abril de 2022 delibere propor à AML e ao conjunto de 

municípios que a integram: ----------------------------------------------------------------------  

1.Elaborar, em conjunto, uma proposta com vista a instituir em legislação 

própria o financiamento desta medida e do sistema de transportes de 

passageiros e das suas autoridades, dando-lhe a estabilidade e a consagração 

que corresponda à sua importância e valor, não a deixando dependente de 

decisão conjuntural e inscrição em Orçamento do Estado; -----------------------------  

2.Avançar no imediato para o alargamento da gratuitidade em toda a AML até 

aos 18 anos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Intervir junto do Governo para que este tenha em conta a necessidade de 

acelerar a concretização do plano de investimento público que conduza ao 

necessário aumento da oferta de transportes públicos, particularmente nas 

suas vertentes mais pesadas, concretamente na da aquisição de barcos e 

comboios, nas obras de modernização da infraestrutura ferroviária do Oeste, 

da Linha de Cascais, na concretização do alargamento do Metropolitano de 

Lisboa, nomeadamente a Loures e Sacavém; ---------------------------------------------  

4. No contexto do Município de Loures garantir o investimento necessário que 

não comprometa os esforços financeiros já retirados aos orçamentos dos 

municípios envolvidos nos modos de transporte de grande capacidade, como 

forma de estruturação, a montante, da rede multimodal de transporte público no 

concelho e na AML: -------------------------------------------------------------------------------  

I. Quer em torno dos dois eixos propostos pelo Município de Loures para a 

expansão da rede do metropolitano ao concelho – Odivelas – Loures e 

Moscavide – Portela – Sacavém;  -------------------------------------------------  
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II. Quer no reforço da oferta de transporte ferroviário suburbano na linha do 

norte, na zona oriental do concelho e criação de condições de 

articulação com o TPCR;  ---------------------------------------------------------------  

III. Quer na criação de condições adequadas à constituição de interface 

modal rodoferroviário nas estações e apeadeiros da linha ferroviária do 

norte, na zona oriental do concelho, designadamente em Sacavém, 

Bobadela e Santa Iria de Azóia. (…)” ------------------------------------------------  

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

--- A MOÇÃO À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 259/2022 

FOI APROVADA POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, gostaria de 

colocar algumas questões que penso serem de resposta simples por parte do 

Executivo Municipal em funções.  -------------------------------------------------------------  

A primeira é que gostaria de saber em que ponto se encontra o centro de 

saúde de Santa Iria de Azóia, temos informação, por parte do senhor 

Presidente, que as obras estariam terminadas há data da inauguração, 

nomeadamente, as questões do seu recheio para os meios físicos e 

principalmente a parte dos recursos humanos que farão funcionar aquela 

infraestrutura para a população. Assim, questiono se já há data para a sua 

inauguração, a acomodação do seu recheio e dos recursos humanos 

indispensáveis para o funcionamento do centro de saúde.  ----------------------------  

A segunda questão está relacionada com o centro de saúde do Catujal, uma 

vez que o senhor Presidente nos tinha dado a informação que já havia o Visto 

do Tribunal de Contas à data do início de obras.  -----------------------------------------  

A terceira questão é relativamente ao centro de saúde de Santo Antão do Tojal, 

uma vez que tínhamos ficado à espera do parecer final sobre o projeto de 

execução, por parte da ARS. Esse parecer já chegou? Se já chegou quando é 

que poderá ser presente à Câmara para deliberação o início do procedimento 

da empreitada?  ------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, gostaria de saber o que se passa com a empreitada de reabilitação do 

talude da rua Domingos José de Morais. Quero recordar que esta era uma 

empreitada que esteve inscrita num empréstimo ainda no mandato da 
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Coligação Democrática Unitária, que foi chumbado pelas restantes bancadas. 

Havia a opinião, ainda que estando em causa uma obra que pode pôr em 

causa e em risco na utilização dos edifícios confinantes, ainda assim, e face à 

urgência, foi deliberado a recusa deste financiamento. A opinião dos restantes 

Vereadores é que esta obra devia ser acomodada no orçamento corrente e não 

através de empréstimo, e assim fizemos. Penso que a empreitada foi lançada 

em junho, no final do ano ficou concretizada não tendo ficado deserta, e foi 

informado pelo senhor Presidente que, no início do ano, seria lançada 

novamente com um preço ajustado. Como já passaram quatro meses quero 

questionar quando é que esta empreitada poderá ser presente à Câmara para 

deliberação, porque penso que será por via do orçamento municipal e não de 

empréstimo.  -----------------------------------------------------------------------------------------          

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente tenho várias 

questões para colocar, vou tentar ser rápido, mas vou colocá-las com alguma 

clareza para que possam ser percetíveis.  --------------------------------------------------  

Tivemos conhecimento que o Município terá apresentado uma candidatura 

para a criação de um espaço “cowork”, na Biblioteca Municipal José Saramago, 

que anulará parte do espaço daquele equipamento, nomeadamente, o espaço 

destinado à infância, e a zona que está relacionada com a “Bebeteca”. Ou seja, 

a oferta que o equipamento tem para a camada etária dos bebés. Penso que 

pela localização deste espaço afetará, igualmente, outros espaços confinantes 

com este, nomeadamente, salas polivalentes onde se desenvolvem as 

atividades do grupo de teatro “Entre Linhas” que tem um papel muito 

importante, do ponto de vista terapêutico, em relação a um conjunto muito 

alargado de pessoas.  ----------------------------------------------------------------------------  

Assim, a primeira questão que queremos colocar, em relação a esta matéria, é 

se o senhor Presidente confirma que, de facto, o Município apresentou uma 

candidatura para a criação de um espaço “cowork”, na biblioteca, e que ele tem 

este impacto e esta consequência, nomeadamente, o desaparecimento da área 

da “Bebeteca”, naquele espaço.  --------------------------------------------------------------   

A segunda questão, relacionada com a anterior, é que razões e que 

perspetivas, do ponto de vista político, estão na base desta opção, porque nós 
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não conseguimos compreender. O senhor Vereador Vasco Touguinha é quem 

tutela esta área e, seguramente, terá algumas explicações a dar-nos sobre 

porque é que entende o Executivo Municipal que a Biblioteca Municipal José 

Saramago deve prescindir de uma área dedicada aos bebés.  -----------------------  

A terceira questão, ainda relativamente a este assunto, é que gostaríamos de 

saber se o Vereador foi ouvido e se está de acordo com a anulação desta 

importante componente da Biblioteca Municipal José Saramago. Trata-se de 

uma área que está sobre a sua tutela, independentemente das candidaturas 

não decorrerem pelos serviços que tutela e gere, e gostávamos de perceber se 

houve o cuidado de se auscultar o Vereador e se está envolvido nesta decisão.  

A quarta questão, ainda sobre este assunto, é se o senhor Presidente sabe que 

a concretizar-se esta opção de anular a “Bebeteca” e da alteração das 

funcionalidades da oferta, nomeadamente, neste domínio da infância, isso é 

uma clara violação dos contratos programa que foram assinados entre o 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e o Município. Sendo que o último 

contrato programa data do ano de dois mil e seis, e permitiu o financiamento da 

obra e respetivos equipamentos, em mais de dois vírgula quatro milhões de 

euros. Ora, de acordo com o clausulado desse contrato programa, o Instituto 

Português do Livro e das Bibliotecas pode exigir a devolução da 

comparticipação financeira atribuída ao Município. Ou seja, o Instituto 

Português do Livro e das Bibliotecas pode exigir a devolução dos dois vírgula 

quatro milhões de euros com que financiou quer a obra, quer o respetivo 

recheio para que o equipamento começasse a funcionar. ------------------------------   

A situação é grave e queremos perceber se há consciência, da parte do atual 

Executivo, que ao introduzir esta alteração está a criar uma situação de clara 

violação do contrato programa que pode ter esta consequência, conforme está 

claramente explicito numa das cláusulas desse contrato programa. Veja-se a 

cláusula vinte.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Por último solicitamos toda a informação disponível relativamente ao processo 

de candidatura, inclusivamente o parecer dos serviços e despachos dos eleitos 

municipais que deram origem a esta candidatura.  ---------------------------------------  

Um outro assunto está relacionado com os pisos sintéticos. O município 

decidiu, no anterior mandato, avançar com um programa de intervenções 
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municipais para a renovação de campos de futebol dotados de relvados 

sintéticos, onde foi feito um escalonamento, em relação a todos os 

equipamentos que precisavam desta alteração/melhoria que são mais de uma 

dezena.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Constavam, para o ano corrente, o ano de dois mil e vinte e dois, duas 

intervenções em duas destas infraestruturas, concretamente, o Clube de 

Futebol “Os Bucelenses” e o Sport Grupo Sacavenense, no seu campo número 

dois. Assim, questiono: o Município vai realizar esta intervenções conforme 

previsto? Quando é que se iniciam as referidas intervenções e quando é que 

estarão, previsivelmente, terminadas essas mesmas intervenções? ----------------  

Relativamente à AMEAL, gostávamos de saber qual é o resultado das 

candidaturas apresentadas ao Plano de Promoção da Eficiência no Consumo 

de Energia Elétrica, vulgarmente conhecido por PPEC, em que a AMEAL 

esteve envolvida. Gostávamos de perceber o que é que resultou dessas 

candidaturas, e que programas e ações tem, neste momento, a AMEAL em 

curso na sua atividade corrente e normal.  --------------------------------------------------  

Por último gostávamos de saber pelo senhor Presidente, que é 

simultaneamente Presidente da Assembleia Geral da AMEAL, se já foi 

convocada a reunião para a aprovação dos documentos previsionais. Ou seja, 

a aprovação do plano de atividades para dois mil e vinte e dois, que deveria ter 

ocorrido, estatutariamente, durante o mês de março. Abril está a terminar, não 

ocorreu em março, quando é que se irá realizar essa Assembleia Geral? 

Recordo que a Assembleia Geral é composta por todas as entidades 

aderentes, sendo que a esmagadora maioria das entidades que compõem a 

AMEAL não são municipais, são outras entidades. São empresas privadas, são 

empresas de caráter misto com participações públicas, etc..  -------------------------  

Este é um assunto que nos preocupa, porque a AMEAL é um projeto que 

acarinhámos, que entendemos como muito útil e necessário ao concelho, e que 

está numa fase que nos parece ser de algum impasse.  --------------------------------  

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

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

intervenção é sobre a questão que nas últimas semanas temos tratado, porque 

nos preocupa a forma como decorreu o tratamento da macroestrutura.  -----------  
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Tive oportunidade de referir a necessidade de termos mais algum tempo para 

podermos analisar e dar a nossa opinião sobre este documento. Era essa a 

intenção do atual Executivo quando, há quinze dias atrás, nos referiu que iria 

ser feita uma apresentação da nova macroestrutura, após a última reunião de 

Câmara, e que iria haveria uma reunião de Câmara extraordinária, na semana 

passada, para discutir e aprovar este assunto. Eu referi que devíamos dar mais 

tempo para que isso pudesse ocorrer, porque não haveria tempo para fazer 

uma análise da proposta, de forma a que pudessem existir contributos por 

parte das forças políticas, em particular da Coligação Democrática Unitária. Na 

altura, tal não foi possível, e foi dito que teria de se manter. Ora, uma semana 

depois somos informados de que o documento já não será presente à reunião 

de Câmara, não se sabe quando o será, e gostaríamos de perceber que 

questões, em concreto, impossibilitaram essa apresentação em reunião de 

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

Para além disso, quero reiterar que continuamos disponíveis para dar o nosso 

contributo. Portanto, aquilo que solicitamos é que quando se entender que o 

documento está pronto, para ser avaliado, que possa ser de forma a que 

tenhamos algum tempo para dar o nosso contributo, o que não teria sido 

possível com o calendário que estava apresentado.  ------------------------------------  

Entendemos, também, que deve ser feito um esforço para ouvir a estrutura 

municipal, os trabalhadores e os representantes dos trabalhadores, nesta 

questão. Pensamos que isso é importante, até para que a macroestrutura 

responda da melhor forma possível às necessidades que o Município tem. 

Aliás, ao contrário da opção de se contratar uma empresa externa para 

elaborar esta proposta, na qual se gastou cerca de sessenta mil euros, são 

esses os dados que conseguimos obter, entendemos que a melhor opção seria 

um trabalho interno, de quem conhece o Município, de quem sabe como é que 

o Município funciona, de forma a chegar às melhores soluções para as opções 

políticas de quem gere a Câmara, neste momento, de modo a ficarem 

devidamente plasmadas no documento.  ----------------------------------------------------  

Assim, continuamos a manter esta posição, e aproveito para solicitar o relatório 

do trabalho efetuado por esta empresa que foi contratada para tratar desta 

questão da macroestrutura.  --------------------------------------------------------------------        
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O VEREADOR, SENHOR VITOR CACITO: Senhor Presidente, a questão que 

quero colocar é no sentido de saber para quando a marcação da estrada do 

Tojalinho, tendo em conta a segurança dos automobilistas e dos peões, 

segurança esta que deve ser reforçada em tempo de chuva.  ------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vou dar 

algumas respostas às questões colocadas que podem ser complementadas 

pela senhora Vice-Presidente.  -----------------------------------------------------------------  

Relativamente às questões do senhor Vereador Tiago Matias, as quais 

agradeço, quero dizer o seguinte: relativamente ao centro de saúde de Santa 

Iria da Azóia estamos à espera, quer do apetrechamento que a ARS tem que 

efetivar, mas, também, do lançamento de uma empreitada que teve de se fazer 

à última da hora, porque o parque de estacionamento do centro de saúde não 

tem nenhuma vedação, é aberto e todos os fios, de cobre e outros mais, que 

alimentam todo o sistema informático e toda a parte elétrica do centro de saúde 

estão à mostra, e foi opinião de todos que se corria um sério risco de ser 

vandalizado. Portanto, estamos a iniciar, juntamente com o projetista, o fecho 

do parque de estacionamento, para que não haja a hipótese de acontecer o 

furto de todos os materiais que ali estão, que com certeza iria acontecer. A 

juntar a esta situação, numa visita que fiz, falei com um conjunto de moradores 

ali há volta e percebi que também era importante para eles que esse espaço 

estivesse fechado.  --------------------------------------------------------------------------------  

Obviamente que isto não impede que a ARS possa desde já, e penso que o 

está a fazer, fazer o apetrechamento de todo aquele espaço e não há nenhum 

impedimento para se fazer a inauguração do centro de saúde de Santa Iria da 

Azóia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Quanto a centro de saúde do Catujal, estamos em condições de fazer o 

lançamento da obra. Muito brevemente será comunicada a data, a todos os 

Vereadores, do lançamento da obra deste importante equipamento que é o 

centro de saúde do Catujal. Portanto, quer os senhores Vereadores, quer todo 

a população, brevemente serão informados do dia do lançamento da obra. ------  

Quanto ao centro de saúde dos Tojais, ainda não obtivemos resposta, por parte 

da ARS, relativamente ao projeto de especialidades.  -----------------------------------  
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Quanto ao talude da rua Domingos José de Morais é uma matéria, de facto, 

importante. O concurso, como penso que deve saber, ficou deserto, não houve 

ninguém que se candidatasse a ele. Neste momento, estamos numa fase de 

revisão de preços para poder lançar novamente esse mesmo concurso. Mas, 

como é óbvio, o facto do concurso de ter ficado deserto não depende de nós. 

Estamos numa fase de revisão de preços para lançar e garantir o 

enquadramento orçamental para que possa ser lançado esse concurso, uma 

vez que o anterior ficou deserto.  --------------------------------------------------------------   

 Quanto à questão dos sintéticos, levantada pelo senhor Vereador Paulo Piteira, 

já reunimos com o Sport Grupo Sacavenense e estamos a encontrar uma 

forma de garantir esse campo. Também já reunimos com o Clube de Futebol 

“Os Bucelenses”, ainda na semana passada tivemos uma reunião e há um mês 

fui visionar um dos jogos com toda a direção, e há o comprometimento da 

nossa parte para lançar a empreitada, para que ainda em setembro se possa 

inaugurar o novo piso sintético.  ---------------------------------------------------------------  

 Quanto à questão da AMEAL, a toda a informação mais pormenorizada que 

solicitou vou responder por escrito. Relativamente à Assembleia Geral, a 

informação que lhe posso transmitir, enquanto presidente da mesma, como 

ainda não recolhemos todos os acionistas dei indicação para não se esperar 

mais tempo. Aqueles que estão presentes dão garantias de se poder fazer a 

aprovação, quer dos documentos previsionais, quer de outras matérias, mas 

quero dar nota que houve grande dificuldade na recolha dos dados dos 

acionistas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ainda relativamente à AMEAL, desde já assumo o compromisso de numa 

reunião de Câmara podermos abordar esta matéria. Ninguém coloca em 

questão a pertinência e a importância da mesma, mas toda a estrutura que ali 

está montada deve ser conhecida de todos os Vereadores. É importante que 

todos os Vereadores conheçam os custos de vencimentos e outros custos que 

a AMEAL acarreta e que, mesmo assim, se o Município quiser fazer um 

processo de certificação energética têm que o pagar a preço de mercado. 

Portanto, é importante que todos os Vereadores conheçam isto, porque, de 

facto, penso que não é normal que assim seja. O Município de Loures investe, 

tem despesa e, depois, é tratado da mesma forma, como qualquer um, no que 
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diz respeito a uma necessidade. Até mesmo para candidaturas a fundos 

comunitários do Plano Recuperação e Resiliência o Município é tratado como 

uma entidade normal, igual a todas as outras. Penso que isso não é correto. 

Mas teremos oportunidade, numa próxima reunião, de falar sobre a AMEAL e 

de tomar uma decisão relativamente a esta matéria.  -----------------------------------  

 Senhor Vereador Gonçalo Caroço, quanto à macroestrutura, como sabe, 

tínhamos previsto uma apresentação no final da última reunião de Câmara, 

mas confesso que como acabou tardíssimo, como se recordam, foi impossível 

essa apresentação, tendo em conta o horário a que acabou essa reunião.  ------  

 Quero dar nota que, de facto, a macroestrutura estava agendada, mas foi 

detetado um conjunto de erros e de falhas técnicas, e ainda bem que foram 

detetadas a tempo. Sendo assim, de imediato, por proposta minha, cancelei a 

reunião de Câmara. Essas falhas estão a ser corrigidas, e teremos agora o 

momento e a oportunidade para fazer a apresentação com as diversas forças 

políticas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 É um documento que foi amplamente debatido com os serviços, com os 

dirigentes, e estamos em condições de fazer essa apresentação, como estava 

programado fazer, para depois ser presente a reunião de Câmara, cumprindo 

todos os passos que têm de ser cumpridos.  -----------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, creio que nada mais 

tenho a acrescentar aos esclarecimentos que já deu, quer em matéria de 

saúde, quer em matéria de desporto. O que significa que estamos em plena 

sintonia, trabalhamos em grande colaboração e por isso o senhor Presidente 

foi detentor de toda a informação necessária para transmitir.  ------------------------  

Quero apenas dizer ao senhor Vereador Paulo Piteira que, tal como tínhamos 

feito aquando da aprovação do orçamento, foi decisão nossa que esta rubrica 

orçamental não dissesse só respeito à requalificação dos pisos sintéticos, mas 

sim à requalificação de infraestruturas desportivas. Neste momento, são estas 

duas situações que nos estão a merecer a melhor análise e a maior evolução, 

mas outras há, que não dizem respeito propriamente à questão de pisos 

sintéticos, que são um outro complemento em infraestruturas desportivas, para 

melhoria das condições da prática desportiva.  --------------------------------------------   
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O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, pelo tom 

em que foram colocadas as questões, pensei que o senhor Vereador Paulo 

Piteira ia referir-se a um concerto que existiu na sexta-feira passada. Mas, para 

o deixar tranquilo, quero dizer que este é um processo que está em curso e 

que, efetivamente, houve esta candidatura, porque o pensamento será sempre 

o da inovação, de acordo com a maioria da população de Loures em não parar 

no tempo. Por isso é que a Coligação Democrática Unitária não ganhou as 

eleições. Queremos inovar e temos este acordo com o Partido Socialista, 

porque partilhamos este sentimento que a população portuguesa deseja e 

ambiciona sempre mais e melhor.  ------------------------------------------------------------  

Quanto ao espaço e à candidatura ela foi efetuada, mas ainda não tivemos 

resposta. Quero dizer que aquilo que referiu é falso, porque mesmo que fosse 

aprovada, vai ser revisitada a questão que aqui levantou sobre o artigo 

vigésimo. Mas, na mesma fonte onde bebeu esta informação que existiu este 

projeto poderia ter bebido, também, a outra informação de que nunca estaria 

em causa quer a “Bebeteca”, quer a utilização que é feita das salas. Seria um 

complemento e um agregar de serviços à comunidade.  -------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Vitor Cacito não 

respondi à questão que colocou, mas quero dizer-lhe que as marcações da 

estrada do Tojalinho estão previstas para esta segunda-feira. ------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA PAULA MAGALHÃES: Senhor Presidente, 

enquanto Presidente da Mesa da Assembleia da Loures Parque, cabe-me, 

hoje, fazer a apresentação das contas desta empresa municipal.  -------------------  

Esta apresentação divide-se em dois momentos. O Primeiro momento até à 

tomada de posse deste Conselho de Administração, a vinte e nove de 

novembro, cessando as contas a vinte e oito de novembro, e o segundo 

momento relativo ao período de vinte e nove de novembro a trinta e um de 

dezembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

É uma grande responsabilidade fazer parte deste Conselho de Administração, 

tendo em conta que teremos como projeto e como grande ambição, não 

permitir que esta empresa, pelo terceiro ano consecutivo, tenha um resultado 
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negativo. Esta prestação de contas irá ser apresentada pelo Presidente da 

Loures Parque, Dr. Constantino.  --------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, como sabem, 

hoje estão para conhecimento da Câmara os documentos da prestação de 

contas da Loures Parque. É pertinente que o senhor Presidente do Conselho 

de Administração da Loures Parque possa fazer a sua apresentação, de modo 

a dar a conhecer à Câmara o exercício financeiro de dois mil e vinte e um. ------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quanto ao 

centro de saúde de Santa Iria tomei boa nota relativamente às questões e ao 

apetrechamento do espaço, mas não se referiu aos recursos humanos. Assim, 

gostaria de saber se há alguma novidade quanto a isso e se já há uma data 

concreta por parte da ARS.  ---------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Sobre essa matéria a senhora Vice-

Presidente poderá dar alguma nota. Mas, em complemento, da nossa parte e 

da informação que temos da ARS, bem como da empreitada que estamos a 

fazer para fechar o parque de estacionamento, a nossa previsão é que em 

julho possa estar em condições de ser inaugurado o espaço. Mas a senhora 

Vice-Presidente poderá dar alguma explicação sobre a ARS. Não do 

apetrechamento físico, mas sobre os recursos humanos.  -----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, a propósito da 

resposta do senhor Vereador Vasco Touguinha quero referir duas ou três 

situações, sem prejuízo de começar, exatamente, pelo fim da minha anterior 

intervenção e que retoma nesta. Nós gostávamos de ter acesso a toda a 

informação disponível relativamente ao processo de candidatura, 

inclusivamente, ao parecer dos serviços e despacho dos eleitos municipais. 

Portanto, faço este requerimento de forma verbal para que nos façam chegar 

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

Quero dizer ao senhor Vereador Vasco Touguinha que não era minha intenção 

falar sobre o concerto de sexta-feira passada, nem sobre esse, nem sobre o de 
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domingo passado. Nem de um, nem de outro, porque sobre isso já disse o que 

tinha a dizer. Já publiquei a minha opinião e não vou, obviamente, gastar 

tempo no Período de Antes da Ordem do Dia relativamente a essa matéria.  ----  

Mas, em relação àquilo que o senhor Vereador aqui colocou quero fazer dois, 

ou três comentários. O primeiro comentário é relativo ao seguinte: penso que 

não é grande inovação, como referiu o senhor Vereador, que esta medida era 

tomada porque estavam apostados em fazer inovação, deixar de ter, numa 

biblioteca municipal de nível três na hierarquia do Instituto Português do Livro e 

das Bibliotecas, anular numa biblioteca com estas características, uma das 

zonas mais nobres da atividade da biblioteca, que é o trabalho orientado e 

vocacionado para as crianças, em particular os bebés. Toda a política de leitura 

pública, naquilo que está relacionado com as bibliotecas, se baseia no princípio 

que deve ser da mais tenra idade que se deve fazer a aposta na formação de 

leitores. Ora, a existência de oferta no domínio para bebés é uma das 

componentes essenciais e indissociáveis, daquilo que deve ser a oferta de uma 

biblioteca digna desse nome, sobretudo deste nível, que é um nível superior na 

rede de leitura pública no nosso concelho.  -------------------------------------------------  

Isto não é nenhuma inovação. A não ser que as coisas negativas passem a ter 

caráter inovador e, então, nessa circunstância é, de facto, uma inovação. A nós 

preocupa-nos muito, porque esta situação vai amputar a biblioteca de uma das 

componentes fundamentais, em nome de uma coisa que não sabemos para 

que serve. Eu não sei porque é que uma biblioteca publica deve ter um espaço  

“cowork”. Podemos considerar o “cowork” útil e necessário, não entro nessa 

discussão, nem o problema é esse. O problema é que as componentes que 

estão naquele espaço da biblioteca obedeceram a um programa base, que foi 

discutido com quem rege as questões relacionadas com equipamentos e com a 

leitura pública em Portugal, o então Instituto Português do Livro e das 

Bibliotecas, agora Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas. As componentes 

que lá estão devem manter-se, sob pena de empobrecermos a atividade da 

biblioteca, e a candidatura que foi apresentada amputa, de facto, a componente 

“Bebeteca”.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Para nós isto é muitíssimo preocupante, porque significa que aquele 

equipamento será menos atrativo e terá menos condições, em nome de uma 
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atividade que nada tem a ver com livros, leitura pública, média, etc., que é o 

papel que está reservado às bibliotecas. Portanto, não nos parece que seja, de 

facto, grande inovação. Mas como o senhor Vereador, ou o senhor Presidente, 

nos farão chegar a respetiva candidatura, talvez nessa altura seja mais fácil 

percebermos o que está aqui em causa. ----------------------------------------------------   

Talvez não fosse má ideia que o senhor Vereador nos pudesse dizer quais são 

as ideias que tem relativamente ao desenvolvimento da política municipal, no 

que tem que ver com a leitura e bibliotecas públicas, porque acho que é 

importante, neste órgão que é político, discutirmos as políticas.  ---------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Efetivamente, tudo isso seria 

o caos, pela intervenção que o senhor Vereador teve, se não fosse aquilo que 

também sabe que está em curso na Biblioteca Municipal José Saramago, que é 

uma renovação e remodelação dos espaços, que vem do seu tempo e do 

anterior Executivo Municipal. Como existe esta situação, e tive o cuidado 

expresso, tanto no email que enviei e do qual provavelmente teve 

conhecimento, como na resposta que lhe dei anteriormente, de dizer que é 

falso e que não vai acabar nenhum espaço. Quando muito será remodelada a 

disposição da biblioteca.  ------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao contrato programa espero estar a ver o mesmo que o senhor 

Vereador enunciou na sua intervenção, em que há um prazo de vigência para o 

mesmo, que é de quatro anos, no artigo vigésimo quinto, mas foi assinado em 

dois mil e estamos em dois mil e vinte e dois.  ---------------------------------------------  

Portanto, será enviada a informação que solicitou, mas não quero deixar de lhe 

transmitir duas notas, que penso serem importantes e a razão de ter referido o 

dito concerto. Ou seja, a Biblioteca José Saramago, como bem sabe, eu 

também sei porque a frequento desde a sua criação, está com equipamentos 

informáticos obsoletos. Certamente sabe. Ora, nesta Câmara Municipal 

também tomamos decisões políticas, não temos só teorias sobre aquilo que 

pretendemos. Temos de decidir e uma das decisões que temos de tomar é 

relativamente à gestão dos dinheiros públicos. Portanto, temos de decidir se 

modernizamos os equipamentos que existem, ou se damos dois mil e 

quinhentos euros para um conserto de noventa pessoas.  Portanto, quando me 
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pedem para fazer opções é isto que tenho de saber, porque tenho um 

orçamento que é escasso, é um bem escasso, tenho que tomar opções e as 

opções são para servir a maioria dos munícipes. Várias vezes digo que em 

Loures somos duzentos e vinte mil habitantes, ou perto disso, e temos de 

governar para esse número, proporcionando o máximo à maioria dos 

munícipes.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto a outra medida que também vamos fazer, se os serviços forem prontos 

a ajudar nesta decisão política, é o alargamento do horário da biblioteca para 

dar resposta a uma necessidade que a pandemia veio revelar ainda mais. Um 

espaço condigno, com internet, para que os alunos que tenham maiores 

dificuldades possam estudar. Portanto, para mim, isto é, a um pouco da 

inovação de uma biblioteca que está parada há vinte anos.  --------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Vou passar a palavra ao senhor 

Presidente do Conselho de Administração da Loures Parque, para dar nota do 

documento de prestação de contas da empresa, relativa ao exercício financeiro 

de dois mil e vinte e um.  -------------------------------------------------------------------------  

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

O PRESIDENTE DA LOURES PARQUE, DR. CONSTANTINO: Senhor 

Presidente, conforme referiu a senhora Vereadora Paula Magalhães, 

simultaneamente Presidente da Assembleia Geral da Loures Parque, uma vez 

que a anterior administração cessou funções no dia vinte e oito de novembro e 

a atual iniciou funções a vinte e nove de novembro, decorrendo da lei noventa 

e oito de noventa e sete, foi necessário apresentar dois documentos de 

prestação de contas separados. Um dos documentos referente à anterior 

administração, até dia vinte e oito de novembro, e o outro que completa o ano 

de dois mil e vinte e um da atual administração.  -----------------------------------------  

Dizer, resumidamente que, a vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e um, 

os resultados negativos apresentados neste período foram de duzentos e 

quatro mil novecentos e cinquenta euros. Este valor resulta da diferença entre 

os rendimentos gerais da Loures Parque, que foram na ordem de setecentos e 

quarenta mil euros, e dos gastos gerais de oitocentos e trinta e dois mil euros.    
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Relativamente ao exercício completo do ano, a trinta e um de dezembro, as 

contas de exploração da Loures Parque registaram um resultado líquido 

negativo total, de cento e oitenta e oito mil novecentos e setenta e dois euros, 

mesmo com uma pequena melhoria que não vou agora mencionar o motivo.  ---  

Face a esta situação, aproveito para reforçar, nesta reunião de Câmara, aquilo 

que a senhora Vereadora Paula Magalhães já reforçou, que a Loures Parque 

registou, pelo segundo ano consecutivo, resultados negativos. Isto face ao 

número um da alínea d) do artigo sessenta e dois, da lei cinquenta/dois mil e 

doze, que refere o seguinte: “As empresas locais são objeto de dissolução 

quando se verificar que nos últimos três anos o resultado líquido é negativo”. 

Isto quer dizer que a atual administração tem uma grande responsabilidade, 

para chegar ao final do ano com a empresa a ter resultados positivos. O 

acionista único e a Câmara Municipal acreditam que vamos chegar a dois mil e 

vinte e dois com resultados positivos e, face a esta norma legal, salvar a 

empresa desta situação.  ------------------------------------------------------------------------  

Basicamente é esta a situação da empresa, fico à disposição para alguma 

questão que queiram colocar.  -----------------------------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, fazer uma 

apreciação desta, com uma legislação que salvo melhor opinião penso que não 

está a funcionar, mas não me cabe a mim dar nota sobre a legislação que 

funciona sobre as recorrências dos prejuízos, nem é esse o motivo. Mas 

apresentar e dizer desta forma, com uma leitura breve sobre a prestação de 

contas, sem mencionar as razões objetivas do prejuízo da Loures Parque que 

sempre foi, como todos sabemos, uma empresa de saúde financeira estável, 

não só com a nossa gestão, mas também com a vossa, e não falar que esse 

prejuízo decorreu diretamente de decisões tomadas nesta Câmara face à 

pandemia, nomeadamente, a suspensão do pagamento dos parquímetros e  a 

retirada de bloqueamentos e cortes, penso que era desnecessário.  ---------------  

Vamos ser sérios na apresentação que se faz. Não há dúvida quando ao 

resultado negativo e esperemos que, face à melhoria da situação pandémica, 

tudo volte à normalidade. Mas não fazer menção a esse facto, e assumir que 
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houve resultados negativos porque sim, acho que é pouco e podia ter sido 

melhor apresentado. ------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Paula Magalhães não o disse, tinha a espectativa que o 

senhor Presidente da Loures Parque o pudesse fazer, mas não o fez. Lamento 

e registo isso como sendo um ponto que podia ter sido melhorado.  ----------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Tiago Matias, antes 

de passar a palavra ao senhor Presidente do Conselho de Administração da 

Loures Parque, quero dizer-lhe o seguinte com toda a tranquilidade.  --------------  

Senhor Vereador, acho que é pertinente esta Câmara ter conhecimento, e 

desde já agradeço a disponibilidade do senhor Presidente do Conselho de 

Administração para aqui vir para dar nota da prestação de contas da empresa, 

do exercício financeiro do ano passado. A Câmara, como acionista que é da 

empresa, pese embora o documento venha unicamente para conhecimento e 

não para deliberação, mas achei pertinente fazer-se esta apresentação e faço 

votos para que assim seja no futuro, quer com a Loures Parque, quer com a 

GesLoures.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

As apreciações e as intervenções cabem a cada um, bem como a legitimidade 

que cabe a cada Vereador de as fazer, como fez, e bem, o senhor Vereador 

Tiago Matias, e o senhor Presidente do Conselho de Administração é livre de 

tecer as suas. Foi para isso que o Vinte e Cinco de Abril existiu, para termos 

liberdade de expressão, pese embora algumas vezes não se goste de ouvir, 

mas a liberdade assiste-nos a todos.  --------------------------------------------------------  

Assim, quero fazer, também, uma apreciação sobre esta matéria. Quero 

registar que é verdade e não é de menor importância o facto desta empresa, 

aliás referi-o quando foi da GesLoures, que não se pode fazer uma 

comparação financeira, uma vez que tivemos dois anos de pandemia e são 

empresas que dependem muito do movimento e de ação. No caso da 

GesLoures de clientes, e a Loures Parque de ação e de dinâmica que a crise 

pandémica, pelas restrições que impuseram, diminuiu em muito a liberdade de 

deslocação das pessoas.  -----------------------------------------------------------------------  

Portanto, este exercício financeiro da Loures Parque foi, obviamente, ainda 

muito marcado pela questão pandémica. No entanto, senhor Presidente da 
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Loures Parque, se me permite, daquilo que li, particularmente do documento 

que o Revisor Oficial de Contas nos fez chegar, há uma nota que me preocupa 

particularmente. Não sei se os senhores Vereadores leram, o que o Revisor 

coloca como reserva, o que numa auditoria é de particular importância. Quando 

se faz uma auditoria das contas e o Revisor Oficial de Contas coloca ênfases e 

reservas, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista contabilístico, têm 

especial relevância. Portanto, esta preocupa-me bastante e penso que devia 

preocupar a todos.  --------------------------------------------------------------------------------  

O auditor refere e coloca como reserva que não conseguiu da administração 

anterior, uma declaração de responsabilidade que permita garantir que todas 

as transações estão registadas. Isto é preocupante. Assim, pergunto ao senhor 

Presidente do Conselho de Administração qual a razão. O senhor Presidente já 

indagou junto do Conselho de Administração anterior o porquê de não 

assinarem essa declaração de responsabilidade para garantir que todas as 

transações estejam, de facto, registadas? Qual a razão dessa ausência de 

assinatura, que faz com que estas contas não garantam que todas as 

transações estejam devidamente registadas. Portanto, quero ouvir essa 

explicação. Se assim for, cabe-me a mim, e informo a Câmara desde já porque 

temos de indagar essa responsabilidade, serei forçado, mediante a resposta do 

senhor Presidente, a enviar este documento para audição da Inspeção-Geral 

de Finanças e do Tribunal de Contas, porque é particularmente importante esta 

reserva.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, questiono o Presidente do Conselho de Administração se já indagou 

a razão para que o anterior conselho de Administração da Loures Parque não 

tenha assinado este termo de responsabilidade que, na prática, regista as 

transações e nos dá essa segurança.  -------------------------------------------------------  

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

O PRESIDENTE DA LOURES PARQUE, DR. CONSTANTINO: Senhor 

Presidente, relativamente a essa questão concreta, a anterior Administração 

devia ter, na nossa opinião, antes de deixar as suas funções ter a garantia da 

certificação destas contas. Neste momento, e face à lei, inclusivamente o 

próprio Fiscal Único desconhecia que havia a necessidade de dividir os dois 

momentos do documento de prestação de contas, e foi ele próprio que fez esse 
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contato. Não fomos nós que efetuamos esse contato, uma vez que a anterior 

administração já não estava em exercício. --------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Eu perguntei se o senhor Presidente 

contatou a anterior administração. ------------------------------------------------------------  

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

O PRESIDENTE DA LOURES PARQUE, DR. CONSTANTINO: Senhor 

Presidente, não contatei a anterior administração. ---------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Mas era importante que fosse 

contactada a anterior administração, e questionar qual a razão para que o 

Revisor Oficial de Contas coloque esta reserva da não assinatura.  ----------------      

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

O PRESIDENTE DA LOURES PARQUE, DR. CONSTANTINO: Senhor 

Presidente não tinha esse mandato.  ---------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Mas depois desta reunião peço-lhe 

que faça essa diligência em contatar o anterior conselho de administração para 

que se possa responder a esta reserva que o Revisor aqui coloca, que é 

particularmente grave.  ---------------------------------------------------------------------------  

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

O PRESIDENTE DA LOURES PARQUE, DR. CONSTANTINO: Assim farei. ----  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, em 

complemento daquilo que referi anteriormente, e num espírito democrático que 

nos assiste a todos é também essencial, e penso que devia ter sido aqui 

relatado, que as execuções fiscais decorrentes das coimas aplicadas, em boa 

parte face a nova legislação, passaram, também, para o Município, que é algo 

que também tem implicações diretas nas contas da Loures Parque.  ---------------  

Portanto, estes dois fatores, dando a conhecer a prestação de contas à 

Câmara que dou como boa nota e positivo esse espírito apresentado pelo 

senhor Presidente, mas depois deixar metade da história por contar, é que 

ficam o espírito democrático e a liberdade tolhidas. Essa é a minha opinião e, 
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depois, dá azo a julgamentos e a ilações que não caem bem numa sede da 

casa e do poder democrático. A mim não me parecem bem, porque se não se 

contar a história toda e os factos completos sobre todas as variáveis para nos 

orientarem numa conclusão clara sobre o processo, ficamos tolhidos de 

informação. Foi o caso.  --------------------------------------------------------------------------  

Portanto, sobre a questão, em concreto, é de boa nota notificar a anterior 

administração, ainda que como o próprio Revisor não tinha conhecimento de tal 

matéria, mas saliento a conclusão do relator que refere: “Em nossa opinião o 

relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente 

com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas 

incorreções materiais.” Mas isto não põe em causa o solicitado pelo senhor 

Presidente, como é óbvio, mas deixa claro que tudo foi efetuado em 

conformidade nos termos aqui relatados.  --------------------------------------------------  

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

O PRESIDENTE DA LOURES PARQUE, DR. CONSTANTINO: Senhor 

Presidente, apenas para um esclarecimento relativamente àquilo que foi 

omitido em termos de proveitos da empresa é que, na nossa opinião e face 

àquilo que aconteceu com empresas similares à Loures Parque que acredito 

ser do conhecimento do senhor Vereador Tiago Matias, outras empresas 

recorreram a subsídios de exploração para poderem, no final do ano, terem 

resultados positivos. Também é do seu conhecimento que, decorrente da lei, 

com a passagem dos proveitos e das contraordenações para o Município a 

empresa Municipal Loures Parque não deixou de ter esse trabalho. Portanto, 

tendo esse trabalho havia instrumentos a que o anterior Executivo, na nossa 

opinião, podia ter recorrido. ---------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Presidente, obrigada pelos 

esclarecimentos e quero dar nota que aquilo que o senhor Vereador Tiago 

Matias referiu é verdade. Houve uma alteração da lei que fez com que a Loures 

Parque tenha perdido uma parte considerável da sua receita, receita essa que 

entrou diretamente nos cofres da Câmara.  Por isso, cabe agora à Câmara, e já 

dei essa orientação junto dos serviços jurídicos, para que se encontre uma 
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forma jurídica para proceder à entrada dessa receita que é devida à Loures 

Parque e não à Câmara para que, de alguma forma, possa ser corrigida essa 

alteração à lei. Como a competência passou a ser da Câmara a receita passou 

a cair nos seus cofres, mas há que encontrar uma ferramenta jurídica para 

encaixar e transferir essa verba para a Loures Parque. Portanto, foi isso que já 

referi aos serviços jurídicos, também já contatei o senhor Presidente da Loures 

Parque, para que se encontre esse instrumento jurídico e se corrija esta 

situação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------  

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

---------------------- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO A ADMITIR  ---------------------  

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

PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 260/2022 -   SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR E SUBMETER A 

CONSULTA PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, O PROJETO DE 

REGULAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LOURES -------------------  

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

--- ADMITIDA POR UNANIMIDADE ----------------------------------------------------------  

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

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

PONTO OITO - ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2022.03.16  ------------------------------------------------  

OS SRS. VEREADORES, PAULO RUI AMADO E VITOR HUGO BATISTA 

CACITO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO POR NÃO TEREM ESTADO 

PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA ------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA ATA FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

OS SRS. VEREADORES, PAULO RUI AMADO E VITOR HUGO BATISTA 

CACITO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO POR NÃO TEREM ESTADO 

PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA --------------------------------  
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PONTO NOVE - ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2022.03.30 -------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA ATA FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

OS SRS. VEREADORES, PAULO RUI AMADO E VITOR HUGO BATISTA 

CACITO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO POR NÃO TEREM ESTADO 

PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA --------------------------------  

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 237/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO AO 

REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES ---------------------------------  

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

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

A. Nos termos da alínea a) do artigo 39.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal 

elaborar e aprovar o seu Regimento, bem como as respetivas alterações 

e modificações; ----------------------------------------------------------------------------  

B. A atual redação do Regimento da Câmara Municipal de Loures foi 

aprovada pelo órgão executivo na sua 1.ª Reunião Ordinária, de 18 de 

outubro de 2021;   -------------------------------------------------------------------------  

C. Se verifica a necessidade de alteração do dia e hora do funcionamento 

das reuniões ordinárias do órgão executivo, ainda que mantendo a sua 

periodicidade; ------------------------------------------------------------------------------  

D. Importa, também, proceder à previsão e clarificação do procedimento de 

justificação das faltas às reuniões do órgão, pelos seus membros.  --------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea a) do artigo 39.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 

alteração ao Regimento da Câmara Municipal, aprovado neste órgão executivo, 

na sua 1.ª Reunião Ordinária, de 18 de outubro de 2021, nos seguintes termos: 
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--- ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES  ----   

---------------------------------------------- Artigo 1.º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------------ Objeto  -----------------------------------------------  

A presente proposta de deliberação tem por objeto aprovar as alterações ao 

Regimento da Câmara Municipal de Loures, aprovado neste órgão executivo, 

na sua 1.ª Reunião Ordinária, de 18 de outubro de 2021, quanto ao dia e hora 

da realização das reuniões ordinárias, bem como ao procedimento de 

justificação das faltas dos membros do órgão.  --------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 2.º  ----------------------------------------------  

--------------- Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Loures  -------------  

É alterado o artigo 1.º do Regimento da Câmara Municipal, o qual passa a ter a 

seguinte redação:  ---------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------- «Artigo 1.º  ----------------------------------------  

-------------------------------------------------- Reuniões  -----------------------------------------  

1. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

3. As reuniões ordinárias terão periodicidade quinzenal, realizando-se 

às quartas-feiras, com início às 10 horas, com caráter público, 

exceto se o Presidente da Câmara entender que o não devam ter. ---  

4. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

5. […].  --------------------------------------------------------------------------------------  

6. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

7. […].  --------------------------------------------------------------------------------------  

8. […].  --------------------------------------------------------------------------------------  

9. O pedido de justificação de falta dada pelo interessado numa 

reunião é feito por escrito e dirigido à Câmara Municipal, ou ao 

Presidente da Câmara caso tal competência esteja nele delegada, 

no prazo de cinco dias a contar da data da reunião em que a falta se 

tenha verificado, sendo que a decisão é notificada ao interessado, 

pessoalmente ou por via postal.» -----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 3.º  -----------------------------------------------  

--------------------------------------- Produção de efeitos  --------------------------------------  
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A presente alteração ao Regimento da Câmara Municipal produz efeitos após a 

sua publicação.  ------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 4.º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------- Republicação  -------------------------------------------  

É republicado, em anexo, o Regimento da Câmara Municipal de Loures com a 

redação resultante da presente alteração. (…)” -------------------------------------------  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, são duas 

propostas de alteração de grande relevo. Uma está relacionada com uma 

limitação dos dias para a justificação de faltas, e a outra com a alteração da 

hora da reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------  

Assim, vou fazer um breve enquadramento da alteração da hora da reunião. No 

passado, enquanto fui deputado da Assembleia da República, uma vez que 

existem plenários à tarde, às quartas-feiras, para poder participar enquanto 

Vereador da oposição nesta Câmara, na altura presidida pelo senhor 

Presidente da Câmara Bernardino Soares, procedeu-se a esta alteração 

passando a hora da reunião para as dez da manhã às quartas feiras, o que me 

permitiu exercer o mandato de Vereador na oposição.  ---------------------------------  

Ora, neste momento, temos um eleito deputado na Assembleia da República 

que também é Vereador nesta Câmara que solicitou, de igual forma, que as 

reuniões de Câmara pudessem passar para a parte da manhã, às quartas-

feiras. Assim, é necessário alterar o Regimento para que seja aprovada a 

alteração da hora das reuniões de Câmara.  -----------------------------------------------  

No entanto, solicito que em vez de se passar a hora para as dez horas de 

quarta-feira se possa alterar para as nove horas e trinta minutos, se for este o 

entendimento. É apenas uma sugestão. Se ninguém se opuser a que se altere 

para as nove horas e trinta minutos, muito bem, mas se alguém se opuser fica 

para as dez horas.  --------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, as 

reuniões às catorze horas e trinta minutos permitem a esta Câmara trabalhar 

mais, porque temos o condicionamento da hora do almoço. Essa é uma 

experiência que temos, e achamos que é negativa esta alteração. Para além 

disso, existem constrangimentos a nível profissional de alguns dos eleitos, que 

dificultam a participação na reunião de Câmara a esta hora da manhã. 

Portanto, temos dificuldade em acompanhar esta alteração. Quanto à outra 

questão nada temos em contrário.  -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor presidente, o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço já colocou algumas questões da bancada da 

Coligação Democrata Unitária e vou colocar outras.  ------------------------------------  

Quando há cerca de sete meses tivemos ocasião de deliberar sobre o 

Regimento da Câmara Municipal, fizemo-lo numa fase inicial de mandato, 

numa lógica de que seria para os quatro anos de exercício do mandato que 

recebemos, numa lógica de que nos pudéssemos organizar relativamente às 

regras para cumprir nas reuniões da Camara, mas, também, na nossa vida 

pessoal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente compreenderá que organizámos a nossa vida, também do 

ponto de vista profissional, porque não estamos a tempo inteiro na Câmara 

Municipal, e também não temos na nossa bancada nenhum deputado na 

Assembleia da República, mas organizámos a nossa vida do ponto de vista 

profissional em função do horário que estava definido para as reuniões de 

câmara. Ora, passado pouco mais de sete meses aquilo que acontece há uma 

proposta para a mudança da regra. Uma mudança que nem sequer foi 

antecedida daquilo que eu penso que seria normal que tivesse acontecido, que 

era um telefonema para as diferentes bancadas, que no caso da nossa não 

houve, auscultando a opinião das diferentes forças políticas aqui representadas 

e avaliando da possibilidade de pôr em prática a proposta que aqui se está hoje 

a apreciar e que se irá deliberar de seguida. Se isso tivesse acontecido 

teríamos expressado aquilo que aqui estamos a dizer, seria tudo muito claro e, 

eventualmente, haveria condições para reponderar. Parece que o critério que 

prevaleceu não foi esse. O critério que terá prevalecido foi outro. Foi o do 
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entendimento com outras forças políticas e outras bancadas a quem se 

atendeu, o senhor Presidente acabou de dizer que é porque há um dos 

Vereadores nesta Câmara Municipal, um em onze, que tem dificuldades com o 

horário da parte da tarde, porque tem plenário na Assembleia da República. ----   

Eu compreendo, não é isso que está em causa, mas creio que temos de agir 

em função daquilo que é o sentimento da maioria e não, apenas, de uma 

pequena parte da totalidade do plenário, que é a Câmara Municipal. Portanto, 

desse ponto de vista, penso que houve, de facto, vontade de se entenderem 

com outros e não connosco.  -------------------------------------------------------------------  

Esta situação vai-nos causar sérios problemas do ponto de vista profissional, 

porque todos nós trabalhamos em sítios em que tivemos ocasião de organizar 

a nossa vida profissional durante a semana, numa lógica em que a manhã 

estava disponível e a tarde estava ocupada. O que acontece agora é que muda 

a regra e, afinal, é a manhã que está ocupada e a tarde passa a estar 

disponível. Não é assim tão simples como parece e se quer fazer acreditar. Isto 

significará que se vão anular reuniões, que há compromissos que tínhamos 

assumido que agora será de trabalho na Câmara Municipal, que vão deixar de 

existir, e que é preciso negociar com terceiros. Portanto, não me parece ser 

uma boa medida, nem a revisão, nem a forma como o processo decorreu.  ------  

Naturalmente que não temos a força suficiente para impor a nossa opinião, 

nem lá perto, mas não queremos deixar de a dar e votaremos em 

conformidade. Esta decisão que a maioria tomou de nem sequer nos auscultar, 

não abona a favor de um bom entendimento nos trabalhos da Câmara 

Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: O senhor Vereador Paulo Piteira 

ouviu só uma parte da minha intervenção, quando diz que eu só auscultei uma 

parte dos presentes.  ------------------------------------------------------------------------------  

Vou-me repetir de uma forma mais percetível. Quando o senhor Vereador se 

refere a uma mudança de regras ao fim de sete meses, que obstaculiza e cria 

dificuldades, quero recordar-lhe o seguinte: em dois mil e treze, era o senhor 

Vereador Vice-Presidente da Câmara e era a Coligação Democrática Unitária 

que geria a Câmara, eu era Vereador da oposição. Passados dois anos, em 
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dois mil e quinze, fui eleito Deputado para a Assembleia da República, e 

perguntei ao senhor Presidente da Câmara se havia a possibilidade de se 

alterar a hora das reuniões para poder participar no plenário. Nessa altura, o 

senhor Presidente da Câmara perguntou ao plenário, e o plenário entendeu 

que sim. Portanto, esta alteração foi feita a meio do mandato, o que muito 

agradeço, porque me permitiu participar, enquanto eleito na Assembleia da 

República, e fazer o meu trabalho de autarca enquanto Vereador da oposição 

nesta Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------  

Hoje, estou nesta posição e tenho um pedido de alguém que está na posição 

em que já estive, e seria incoerente se não apresentasse esta proposta hoje. 

Era de uma incoerência tremenda.  -----------------------------------------------------------  

Repito que esta Câmara alterou a hora da reunião de Câmara das catorze 

horas e trinta minutos para as dez horas, em dois mil e quinze, a meio do 

mandato. Portanto, quero agradecer aos Vereadores da oposição, que também 

tinham vida e trabalhavam, pelo facto de terem anuído a essa alteração. 

Portanto, a minha proposta é no sentido de permitir aquilo que me permitiram a 

mim. É só isso. Não é nem mais, nem menos.  --------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, da minha 

parte não há qualquer intenção de mudar as regras do jogo, mas a minha 

primeira intervenção, enquanto Vereador da Câmara Municipal de Loures, foi a 

solicitar que as reuniões de Câmara fossem no período da manhã. Portanto, 

esta alteração vem de encontro àquilo que pensava anteriormente.  ---------------  

Entendo, também, para que as reuniões possam ter um espaço temporal 

favorável para a discussão das propostas de interesse para todos os 

munícipes, entendo e estou de acordo que deveria ser alterada a hora para as 

nove horas e trinta minutos. Esta é a nossa proposta.  ----------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vou colocar à 

votação a alteração relativa à hora das reuniões de Câmara das dez horas para 

as nove horas e trinta minutos.  ----------------------------------------------------------------  

  



 

                                                                                                                                            

53/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A ALTERAÇÃO À PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. VOTARAM CONTRA OS 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE:  ------------------------------  

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

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

A. Nos termos da alínea a) do artigo 39.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal 

elaborar e aprovar o seu Regimento, bem como as respetivas alterações 

e modificações; ----------------------------------------------------------------------------  

B. A atual redação do Regimento da Câmara Municipal de Loures foi 

aprovada pelo órgão executivo na sua 1.ª Reunião Ordinária, de 18 de 

outubro de 2021;   -------------------------------------------------------------------------  

C. Se verifica a necessidade de alteração do dia e hora do funcionamento 

das reuniões ordinárias do órgão executivo, ainda que mantendo a sua 

periodicidade; ------------------------------------------------------------------------------  

D. Importa, também, proceder à previsão e clarificação do procedimento de 

justificação das faltas às reuniões do órgão, pelos seus membros.  --------  

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

--- ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES  ----   

---------------------------------------------- Artigo 1.º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------------ Objeto  -----------------------------------------------  

A presente proposta de deliberação tem por objeto aprovar as alterações ao 

Regimento da Câmara Municipal de Loures, aprovado neste órgão executivo, 

na sua 1.ª Reunião Ordinária, de 18 de outubro de 2021, quanto ao dia e hora 

da realização das reuniões ordinárias, bem como ao procedimento de 

justificação das faltas dos membros do órgão.  --------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 2.º  ----------------------------------------------  
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--------------- Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Loures  -------------  

É alterado o artigo 1.º do Regimento da Câmara Municipal, o qual passa a ter a 

seguinte redação:  ---------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------- «Artigo 1.º  ----------------------------------------  

-------------------------------------------------- Reuniões  -----------------------------------------  

1. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

3. As reuniões ordinárias terão periodicidade quinzenal, realizando-se 

às quartas-feiras, com início às 9:30 horas, com caráter público, 

exceto se o Presidente da Câmara entender que o não devam ter. ---  

4. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

5. […].  --------------------------------------------------------------------------------------  

6. […]. --------------------------------------------------------------------------------------  

7. […].  --------------------------------------------------------------------------------------  

8. […].  --------------------------------------------------------------------------------------  

9. O pedido de justificação de falta dada pelo interessado numa 

reunião é feito por escrito e dirigido à Câmara Municipal, ou ao 

Presidente da Câmara caso tal competência esteja nele delegada, 

no prazo de cinco dias a contar da data da reunião em que a falta se 

tenha verificado, sendo que a decisão é notificada ao interessado, 

pessoalmente ou por via postal.» -----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 3.º  -----------------------------------------------  

--------------------------------------- Produção de efeitos  --------------------------------------  

A presente alteração ao Regimento da Câmara Municipal produz efeitos após a 

sua publicação.  ------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 4.º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------- Republicação  -------------------------------------------  

É republicado, em anexo, o Regimento da Câmara Municipal de Loures com a 

redação resultante da presente alteração. (…)” -------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 



 

                                                                                                                                            

55/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. VOTARAM CONTRA OS 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------  

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 238/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA RATIFICAR A APROVAÇÃO 

DA 6ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES DO 

PLANO 2022/2026  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito da concretização do quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 

da educação, nos termos do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, se 

mostra necessário adequar o orçamento de forma a permitir a transferência 

de trabalhadores com contrato a termo resolutivo incerto, importa efetuar 

uma alteração orçamental permutativa que permita a sua execução; ---------  

B. Atendendo à urgência dos referidos procedimentos de transferência e 

verificando-se a impossibilidade de a Câmara Municipal reunir 

extraordinariamente em tempo útil, foi por mim proferido despacho de 

aprovação da 6.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do 

Plano 2022-2026 (8ª Alteração dos Documentos Previsionais), datado de 

19 de abril de 2022, o qual deverá ser submetido a ratificação da Câmara 

Municipal, ao abrigo e nos termos do disposto pelo n.º 3 do artigo 35.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação vigente; ----  

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

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 33º, ambos 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do 

ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 

a Câmara Municipal ratifique a aprovação da 6.ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022-2026 (8ª Alteração dos Documentos 

Previsionais), aprovada por mim em 19 de abril, (…)”.  ---------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta alteração 

ao orçamento está relacionada, basicamente, com uma dotação de reforço da 

rubrica de pessoal, para o pessoal não docente, onde se encontram cinco 

funcionários com contrato a termo certo. É uma verba de quarenta e quatro mil 

euros, que nada põe em causa, a não ser o reforço necessário desta rubrica. ---  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

esta questão nada temos a opor e iremos votar favoravelmente esta alteração. 

No entanto, houve por parte deste Município um esforço muito grande ao longo 

dos anos para acabar com o trabalho precário nesta Câmara, o que se 

conseguiu.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

No ano passado tivemos alguns trabalhadores que não tinham contrato com a 

Câmara, porque era essa a imposição do Ministério da Educação, mas no final 

do ano letivo foram todos incorporados no quadro da Câmara Municipal. 

Portanto, a questão que se coloca é de que forma o Município pensa revolver a 

situação destes cinco trabalhadores. São trabalhadores que são necessários 

nas escolas, mas que não estão devidamente integrados e com os mesmos 

direitos dos outros trabalhadores e que deveriam poder integrar os quadros da 

Câmara Municipal, como qualquer outro trabalhador.  ----------------------------------  

Não nos opomos a esta alteração, porque ela tem de ser feita para que os 

trabalhadores possam receber o seu ordenado. Mas gostaríamos de saber que 

medidas está a pensar o Município para resolver a situação contratual estes 

trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, relativamente a esta 

situação, quer o Departamento de Recursos Humanos, quer o Departamento 

de Educação, têm estado a trabalhar em conjunto e a avaliar a situações dos 

trabalhadores que transitaram para a Câmara e, naturalmente, que o nosso 

pressuposto é da promoção da estabilidade profissional e destes 

trabalhadores.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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Como o senhor Vereador sabe, com caráter muito regular abrem concursos 

para o Departamento de Educação e estes trabalhadores serão providos, caso 

consigam fazer toda a tramitação processual nesse sentido. Mas o nosso 

desejo é a estabilidade profissional para o universo de trabalhadores que 

desempenham funções na autarquia, independentemente destes que transitam 

agora para a nossa esfera de competência.  -----------------------------------------------     

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO CHEGA ----------  

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 193/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A AUTORIZAÇÃO PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO – HABITAÇÃO  -----------------  

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

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

A. Existe um conjunto de investimentos, inscritos no Plano Plurianual de 

Investimentos, integrado nas Grandes Opções do Plano para os anos 

2022/2026, cuja concretização é urgente e necessária, quer para a 

melhoria da qualidade de vida da população do concelho de Loures, quer 

para a coesão social e territorial. ---------------------------------------------------------  

B. O Município de Loures aprovou a Estratégia Local de Habitação do 

concelho de Loures por deliberação dos órgãos municipais tomada em 07 e 

em 15 de abril de 2021, respetivamente. -----------------------------------------------  

C. Os investimentos mencionados no considerando A encontram-se 

discriminados no quadro que constitui o Anexo I da presente proposta de 

deliberação e visam a reabilitação de edificado municipal. -----------------------  
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D. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro 

das autarquias locais e das entidades intermunicipais, designadamente o 

seu capítulo V, permite que os municípios contraiam empréstimos junto de 

quaisquer instituições autorizadas por lei a conceder crédito. -------------------  

E. De acordo com o n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

os empréstimos de médio e longo prazo podem ser contraídos para 

aplicação em investimentos. Pelo que, os investimentos previstos no Anexo 

I da presente proposta de deliberação podem ser financiados através dum 

empréstimo de médio e longo prazo. ----------------------------------------------------  

F. Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º conjugado com o n.º 7 do artigo 51.º 

ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos de médio e 

longo prazo devem ter uma maturidade adequada à natureza das 

operações a financiar, devendo esta ser superior a um ano e não exceder a 

vida útil do respetivo investimento, nem ultrapassar o prazo de 50 anos, 

nos casos de empréstimos para construção de habitação ou intervenções 

de reabilitação urbana destinadas a arrendamento, bem como para 

recuperação do parque habitacional degradado da titularidade dos 

municípios.--------------------------------------------------------------------------------------  

G. Face à natureza dos investimentos constantes no Anexo I da presente 

proposta de deliberação, o empréstimo de médio e longo prazo que 

consubstancie o financiamento dos mesmos deverá ter uma duração de 25 

anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

H. De acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

setembro, que estipula o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

Entidades Intermunicipais, os investimentos a financiar por um empréstimo 

de médio e longo prazo, caso ultrapassam 10% das despesas de 

investimento previstas no orçamento do exercício, são submetidos, 

independentemente da sua inclusão no Plano Plurianual de Atividades, a 

discussão e a autorização prévia da assembleia municipal. ----------------------  

I. Atendendo ao disposto na redação atual do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, o Município de Loures dispõe de capacidade para a 

contratação dum empréstimo de médio e longo prazo, conforme 
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demonstrado no mapa que constitui o Anexo II da presente proposta de 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------  

J. No processo para a contratação do empréstimo de médio e longo prazo 

aqui versado serão observados os trâmites legais impostos, 

designadamente a consulta a pelo menos três instituições autorizadas por 

lei a conceder crédito e a competência da Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal, para autorizar a adjudicação do mesmo. 

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter, à 

Assembleia Municipal de Loures, para discussão e autorização prévia do 

financiamento, dos investimentos constantes no Anexo I da presente proposta 

de deliberação, por um empréstimo de médio e longo prazo, nas seguintes 

condições:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Montante do empréstimo: até ao montante de 4.871.902,00€ (quatro 

milhões, oitocentos e setenta e um mil e novecentos e dois euros); -----------  

b) Prazo de utilização: 2 anos; ----------------------------------------------------------------  

c) Prazo de amortização: 23 anos. (…)” ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, a 

bancada da Coligação Democrática Unitária votará favoravelmente este 

empréstimo, porque ele é absolutamente necessário. Sabíamos que teria de 

acontecer, porque a aplicação da estratégia que está aprovada e que, 

felizmente, está a ser aplicada e necessita deste empréstimo para responder à 

sua persecução, embora em alguns casos as candidaturas ao Plano de 

Recuperação e Resiliência permitirão o reembolso de muitas destas verbas. No 

entanto, gostaríamos de questionar se existe já algum entendimento sobre se 

este tipo de empréstimos contará, ou não, para a capacidade de endividamento 

da Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, relativamente à 

questão direta que colocou a informação que tenho é de que a contração de 

empréstimos para matérias de habitação, que sejam aprovadas no âmbito do 

Plano de Recuperação e Resiliência estão devidamente isentas da contagem 

do nível da capacidade de endividamento. Portanto, só quando tivermos a 

autorização do Plano de Recuperação e Resiliência da candidatura é que o 

empréstimo deixa de contar para a capacidade de endividamento. Ou seja, 

neste momento, a contração do empréstimo conta para a capacidade de 

endividamento, a partir do momento em que tivermos a aprovação do Plano de 

Recuperação e Resiliência, deixará de contar.  -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, parece-

me, de facto, a interpretação mais cautelosa. Questiono, ainda, se fica todo o 

empréstimo fora da capacidade de endividamento, ou apenas a parte que 

corresponde à verba do Plano de Recuperação e Resiliência? Porque, como 

sabemos, o Plano de Recuperação e Resiliência dificilmente irá apoiar a cem 

por cento as verbas para estas obras. Isso não irá acontecer e não sabemos, 

ainda, qual será a percentagem, por várias razões. Portanto, convinha que se 

esclarecesse se o que não conta para a capacidade de endividamento é 

apenas a parque das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, ou se é o 

empréstimo na sua totalidade, mesmo que não seja todo abrangido pelo Plano 

de Recuperação e Resiliência.  ----------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, o Plano de 

Recuperação e Resiliência poderá vir a apoiar a cem por cento. Portanto, é 

essa a expetativa que temos. Há uma parte que compete aos Municípios para 

que esse reembolso seja efetuado que, como o senhor Vereador sabe, está 

relacionado com um conjunto de informações que necessitamos dos nossos 

arrendatários. Mas a expetativa é que possamos vir a receber o reembolso, e a 

liquidar este empréstimo o mais depressa possível.  ------------------------------------  

Como disse o senhor Presidente, a partir do momento tivermos condições para 

lançar os procedimentos assim faremos. Depois dos procedimentos estarem 

em fase de adjudicação, as candidaturas ao Plano de Recuperação e 
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Resiliência são apresentadas, e há um período para nos darem nota da 

aprovação da candidatura e, depois disso, é liberto este montante para o índice 

de endividamento do Município.  ---------------------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, partimos 

do princípio que vai ser pago a cem por cento, mas a questão que coloquei é 

se isso não acontecer. Eu tenho dúvidas que seja pago a cem por cento. 

Portanto, é uma dúvida que coloco, que penso que deverá ser analisada para 

que possamos ter essa informação. Se for a cem por cento não haverá nenhum 

problema, mas temos dúvidas que isso venha a acontecer.  --------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Se me permitem, acho esta dúvida 

muito pertinente. Portanto, peço aos serviços que possam analisar esta 

informação.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, não sei que informação 

os serviços podem dar em relação a esta matéria, porque a aprovação do 

Plano de Recuperação e Resiliência a cem por cento, não é uma informação 

de que sejamos detentores, neste momento. Até agora, a informação que nos 

foi prestada é que o Plano de Recuperação e Resiliência, em matéria de “1º 

Direito”, a comparticipação é a cem por cento e o IVA que acresce ao valor das 

empreitadas é um reembolso que é solicitado ao Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana. Esta é a informação de que dispomos na presente data.  -  

Para ser financiado a cem por cento, no âmbito da candidatura, tal como referi 

anteriormente, é necessário, nos termos da legislação, que os Municípios 

façam um conjunto de prova, nomeadamente, de insuficiência financeira dos 

agregados que vivem na habitação. Para fazermos prova dessa insuficiência 

financeira, precisamos que os nossos arrendatários respondam ao pedido de 

entrega de documentos, para atualização dos processos. Esta é a informação 

de que dispomos neste momento.  ------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, recebi agora 

a informação que no âmbito do “1º Direito”, com a aprovação do Instituto da 
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Habitação e da Reabilitação Urbana, até a parte que cabe ao Município não 

conta para o nível de endividamento. É na totalidade. É esta a informação que 

recebi agora.  ----------------------------------------------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

esclarecer porque é que entendemos que será difícil a comparticipação a cem 

por cento. Ou seja, existe um valor de referência, como todos sabemos os 

valores de referência estão abaixo daquilo que é o valor de mercado, já 

estavam e, agora, ainda vão estar mais. Portanto, haverá um pagamento a cem 

por cento, com um valor de referência abaixo do preço que vai ser pago pela 

Câmara e que não será pago por via do Plano de Recuperação e Resiliência. 

Foi por esta razão que questionei.  ------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, mas esta questão 

do empréstimo está assegurada. Ou seja, todo o empréstimo, âmbito do “1º 

Direito”, a partir do momento que é aprovado pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação, mesmo a parte municipal, não conta para o índice de 

endividamento da Câmara.  ---------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, é por essa razão e 

cautelarmente que estamos, neste momento, a contrair empréstimo, única e 

exclusivamente, para levar a cabo obras numa primeira fase do maior bairro 

municipal e no bairro da Quinta das Pretas. Não estamos, nesta fase, a colocar 

mais volume de obra, até para percebermos, com estes dois exemplos, qual é 

o comportamento do mercado, face à conjuntura atual, que é bem diferente, 

infelizmente, do que aquela que tínhamos há seis meses atrás, de modo a 

podermos fazer a afinação da nossa metodologia de trabalho e quais as 

circunstâncias onde este processo pode ser desencadeado.  -------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 



 

                                                                                                                                            

63/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA. ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO CHEGA ----------  

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 239/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - O PROJETO DE 

DECISÃO DA ADJUDICAÇÃO E A INERENTE ADJUDICAÇÃO; - A MINUTA 

DO CONTRATO; RELATIVO AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS, MÓVEL E 

SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY, BEM COMO A GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DA ATUAL INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES FIXAS 

DO MUNICÍPIO DE LOURES  ------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação, pela Câmara Municipal de Loures, da 

proposta de deliberação n.º 124/2022, foi lançado o procedimento 

aquisitivo do tipo ajuste direto, critério material, desenvolvido sob o 

número de processo 55790/DCA/2022-SH, com vista à celebração de um 

contrato para “aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, 

dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, bem como a gestão e 

manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas  do Município 

de Loures”, e no qual foi formalizado convite à entidade  NOS 

Comunicações, S.A., com um período de vigência de 1 (um) mês, com 

início de produção de efeitos pretendido para o dia 1 de junho de 2022, 

renovável por igual e sucessivo período de um mês, até um período 

máximo de vigência contratual de 6 (seis) meses;  ---------------------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de proposta, o júri do 

procedimento analisou a proposta apresentada pela entidade convidada 

e procedeu à elaboração do projeto da decisão de adjudicação, o qual se 

anexa a esta proposta como anexo sob o n.º 1; -------------------------------------  

C. O referido projeto da decisão de adjudicação carece ser submetido à 

Câmara Municipal de Loures, órgão competente para a decisão de 

contratar, com vista à aprovação do mesmo, projeto esse que conclui 
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com a proposta de adjudicação da proposta da entidade convidada, a 

NOS Comunicações, S.A., pelo preço global proposto (a quatro casas 

decimais) de 85.645,7868€ (oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e 

cinco euros e setenta e oito cêntimos e sessenta e oito cêntimos de 

cêntimo), a que acrescerá o IVA, se aplicável, à taxa legal em vigor, para 

um período de 6 (seis) meses, em virtude do preço mensal proposto (a 

quatro casas decimais) de 14.274,2978€ (catorze mil duzentos e setenta 

e quatro euros e vinte e nove cêntimos e setenta e oito cêntimos de 

cêntimo), tudo decorrente dos preços unitários propostos que constam da 

proposta apresentada para a qual se remete e dá aqui por integralmente 

reproduzida;  -----------------------------------------------------------------------------------  

D. Uma vez aprovada a adjudicação da proposta apresentada pela NOS 

Comunicações, S.A. se mostra necessária a aprovação, por parte da 

Câmara Municipal, da respetiva minuta do contrato a celebrar, minuta 

essa que se anexa sob o n.º 2. -----------------------------------------------------------  

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

Que no âmbito do procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, critério 

material, desenvolvido sob o número de processo 55790/DCA/2022-SH, com 

vista à celebração de um contrato para “aquisição de serviços de 

comunicações de rede fixa, dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, 

bem como a gestão e manutenção da atual infraestrutura de comunicações 

fixas  do Município de Loures, e nos termos do disposto na alínea dd), do 

número 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

bem como nos artigos 73.º, 76.º, no número 1 do artigo 125.º e no número 1 

do artigo 98.º, todos do Código dos Contratos Públicos (na sua redação 

atual), a Câmara Municipal delibere aprovar: ----------------------------------------------  

1- O projeto da decisão de adjudicação respeitante ao antedito 

procedimento, com a inerente adjudicação da proposta da entidade NOS 

Comunicações, S.A.; -------------------------------------------------------------------------  

2- A minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e a 

adjudicatária NOS Comunicações, S.A.. (…)” ----------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SR. VEREADOR DO CHEGA ----------------------    

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 240/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

PROPOSTA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE À 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOURES 

(MANDATO 2021-2025)  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A criação do Conselho Municipal de Educação de Loures (CMEL), foi 

aprovada na 7.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal de Loures, 

realizada em 1 de abril de 2003, e posteriormente na 2.ª Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal, realizada em 22 de abril de 2003;----------------------  

B. O mandato dos representantes do CMEL tem periodicidade correspondente 

ao mandato autárquico, conforme estipula o respetivo Regimento, no seu 

art.º 7º, ponto 1, e que a Câmara Municipal, logo após as últimas eleições 

autárquicas, que tiveram lugar no dia 26 de setembro de 2021, promoveu, 

uma vez mais, um conjunto de diligências no sentido de assegurar a 

constituição célere de um novo órgão; --------------------------------------------------  

C. Tal como consta no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 

na sua redação atual e com as últimas alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, a composição dos Conselhos 

Municipais de Educação deverá integrar representantes das várias 

estruturas existentes no município; -------------------------------------------------------  

D. A Câmara Municipal rececionou formalmente a indicação dos representantes 

da quase totalidade das entidades que integram o CMEL (excetuando a 

indicação dos representantes das Associações de Estudantes e IEFP). ------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto pelo artigo 58.º do 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a nomeação do Conselho Municipal de 

Educação de Loures, constituído nos termos propostos na informação n.º 

63/DE/2022 (E/49602/2022). (…)” -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

esta matéria gostaríamos de questionar o seguinte: de que forma foram 

designados estes representantes das entidades coletivas. Há aqui vários 

representantes que são de entidades externas, por exemplo representante do 

pessoal docente de educação do pré-escolar público, representante dos 

estabelecimentos do ensino básico e secundário e representantes das 

associações de pais, e gostaríamos de saber se o método que foi utilizado por 

estas entidades assegura a representatividade das pessoas que estão aqui 

indicadas. O Município tem alguma informação sobre essa matéria?  --------------  

A segunda questão é que há elementos em falta, e suponho que quando 

houver a designação dos mesmos serão aqui votados na reunião de Câmara 

para serem apresentados à Assembleia Municipal. --------------------------------------  

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

O TÉCNICO SUPERIOR, NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA GALHARDO: Senhor 

Presidente, relativamente à questão colocada foram efetuadas reuniões pelos 

serviços com os vários representantes destas entidades. Foram enviados 

convites a todas as entidades, quer IPSS´s, quer colégios privados, que 

estiveram presentes em reuniões na Casa do Adro, onde foram eleitos.  ----------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Quanto aos elementos em falta, 

obviamente, eles serão presentes à Câmara e posteriormente à Assembleia 

Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, então 

parto do princípio que as nomeações destes vários representantes, 

nomeadamente, do pessoal docente, do ensino secundário, do ensino básico e 

da educação pré-escolar, foram eleitos para o Conselho Municipal de 

Educação de Loures através de reuniões na Câmara. Ou seja, foram 

convocados para poderem fazer esta eleição.  --------------------------------------------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA FOI APROVADA COM 

10 (DEZ) VOTOS A FAVOR E 1 (UM) VOTO EM BRANCO  --------------------------  

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

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

--- Eram dezassete horas quando a reunião foi interrompida, tendo 

recomeçado às dezasseis horas e quinze minutos.  ---------------------------------  

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

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 241/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - A MINUTA DO ACORDO 

DE REVOGAÇÃO RELATIVO AOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO 

CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E O GRUPO 

RECREATIVO DE CABEÇO DE MONTACHIQUE; - AS MINUTAS DOS 

ACORDOS DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CARCAVELOS DE LOUSA  --------  

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

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

A. O Município de Loures e o Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique 

celebraram, em 1 de junho de 2021, acordos de colaboração com o 

objetivo de proporcionar apoio e desenvolvimento musical da freguesia 

através da Escola de Música e Banda Filarmónica da freguesia de Lousa, 

incluídas nesta associação; ----------------------------------------------------------------  

B. O Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique informou não manter 

condições para continuar com a secção da Escola de Música, nem com a 

Banda Filarmónica da Freguesia de Lousa; -------------------------------------------   
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C. Nos termos da cláusula nona do referido acordo de colaboração, este 

acordo poderá ser revogado a qualquer momento, por mútuo acordo das 

partes; --------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Escola de Musica e Banda Filarmónica da Freguesia de Lousa têm uma 

grande importância no aspeto social e formativo dessa localidade; ------------  

E. A Associação Recreativa Carcavelos de Lousa, disponibilizou-se para 

integrar como seções as suprarreferidas Escola de Música e Banda 

Filarmónica, permitindo a continuação destes projetos musicais. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. A minuta de acordo de revogação respeitante aos acordos de 

colaboração celebrados entre o Município de Loures e o Grupo 

Recreativo de Cabeço de Montachique, referentes respetivamente à 

atividade da Escola de Música e da Banda Filarmónica da freguesia de 

Lousa; ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. As minutas de acordos de colaboração a celebrar entre o Município de 

Loures e a Associação Recreativa Carcavelos de Lousa, referentes à 

atividade da Escola de Música e da Banda Filarmónica da Freguesia de 

Lousa. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, há uma 

situação que não conseguimos compreender completamente do processo que 

nos foi distribuído, que são as razões que levam o Grupo Recreativo de 

Cabeço de Montachique a entender que, neste momento, não tem condições 

para continuar com a escola de música por via das consequências da 

pandemia.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabemos que o combate à pandemia tem vindo a adquirir regras bem menos 

restritivas que aquelas que existiam no passado, independentemente dos 
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números continuarem altos, como ainda já hoje pudemos verificar, e não 

conseguimos entender porque é que a coletividade prescinde desta atividade, 

uma vez que no email que enviou para a Câmara isso não é claro. Talvez a 

senhora Vice-Presidente nos possa esclarecer sobre as razões.  -------------------      

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE, DR. ALFREDO SANTOS: Senhor Presidente, a Associação do 

Grupo Cultural e Recreativo de Cabeço de Montachique manifestou que a 

pandemia lhe trouxe vários constrangimentos ao seu normal funcionamento, 

designadamente, alguma incapacidade para retomar a atividade regular que 

tinham. Como o projeto da escola de música e da banda é um projeto global na 

freguesia, apesar de estar, naquele momento, alocado ao Grupo Cultural de 

Cabeço de Montachique, considerou não ter condições para continuar o projeto 

e encontrou-se um outro parceiro, também, com a colaboração da Junta de 

Freguesia que esteve sempre na base desta estrutura municipal. A justificação 

é esta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 242/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, A CELEBRAR ENTRE 

O MUNICÍPIO DE LOURES E A ANDDI – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

DESPORTO PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, NO ÂMBITO DA 

PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DA 28ª TAÇA DE PORTUGAL DE FUTSAL 

ANDDI/ TROFÉU JOÃO PARDAL  ------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições nos domínios 

dos Tempos Livres e Desporto, nomeadamente, no que concerne ao apoio 

a atividades desportivas; -------------------------------------------------------------------  

B. É objetivo do Município, o aumento da oferta de atividades desportivas que, 

pelos meios adequados, potenciem a melhoria da qualidade de vida das 

populações;-------------------------------------------------------------------------------------  

C.  A Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual - 

Portugal (ANDDI-Portugal) é uma instituição multidesportiva, sem fins 

lucrativos, com a missão de divulgar, desenvolver e defender a prática 

cumulativa de diversas modalidades desportivas no âmbito do desporto 

para Pessoas com Deficiência / Incapacidade Intelectual e de 

Desenvolvimento, Pessoas com Síndrome de Down e Pessoas com 

Perturbações do Espectro do Autismo, conforme a definição da 

Organização Mundial de Saúde; ----------------------------------------------------------  

D. A Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual - 

Portugal (ANDDI-Portugal) propôs realizar a 28ª Taça de Portugal de Futsal 

ANDDI / Troféu João Pardal, no dia 25 de abril de 2022; --------------------------  

E.  Neste contexto e com o objetivo principal de garantir a existência de meios 

necessários à realização dessa missão, o Município de Loures pretendeu 

associar-se à ANDDI enquanto parceiro institucional, contribuindo para o 

apoio à sua atividade, designadamente na realização da 28ª Taça de 

Portugal de Futsal ANDDI / Troféu João Pardal, em 2022. -----------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ratificar ao abrigo do artigo 164.º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA) atualmente em vigor, a 

outorga do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado ao 

abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, em conjugação com o previsto na Lei nº 

5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, a 

estabelecer entre o Município e a ANDDI – Associação Nacional de Desporto 

para o Desenvolvimento Intelectual, referente à parceria para a realização 28ª 

Taça de Portugal de Futsal ANDDI / Troféu João Pardal. (…)” ------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, em primeiro 

lugar quero dizer que o desporto adaptado nos merece uma grande 

consideração.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mereceu por parte do anterior Executivo Municipal um tratamento privilegiado e 

até diferenciado nas regras que constam hoje do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, porque entendemos que estes cidadãos 

devem merecer, da parte das entidades públicas, uma discriminação positiva. --  

Hoje é muito difícil sustentar o esforço que se vai fazendo para conseguir levar 

a cabo atividades para estes cidadãos, se não existir, da parte das entidades 

públicas, a começar pelo Estado, Administração Central, mas naturalmente 

com reflexo nas autarquias que também têm responsabilidades nesta matéria, 

um apoio que ajude a que se acarinhem e continuem a desenvolver a sua 

atividade os clubes e associações que têm, relativamente a esta matéria, um 

papel insubstituível a desempenhar. Esta é uma primeira declaração que 

gostaria de fazer, para que não subsistam dúvidas na sequência daquilo que 

vou dizer de imediato.  ----------------------------------------------------------------------------  

Sabemos que a ANDDI é uma entidade que está vocacionada para o desporto 

para pessoas com deficiência mental e incapacidade intelectual, e que tem 

uma atividade que está orientada não na perspetiva de ser um clube, ou uma 

associação que permita e enquadre a prática desportiva, mas numa outra 

lógica. Numa outra lógica que é fomentar, de alguma forma, a que a prática 

possa ter lugar no plano mais geral nacional, criando quadros competitivos, 

iniciativas ou eventos e ações que permitam a prática do desporto adaptado 

para os cidadãos com deficiência.  ------------------------------------------------------------  

Aquilo que entendemos, também, é que as políticas no plano mais municipal 

devem ser coerentes e consistentes, e não baseadas em eventos que têm 

caráter efémero que, seguramente, darão boa imprensa, mas que pouco ou 

nada mudam a realidade local, em particular no domínio da oferta do desporto 

adaptado. Creio que estamos aqui perante um quadro que, de alguma forma, 

se encaixa naquilo que acabei de dizer. Assim, gostava de questionar a 
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senhora Vice-Presidente que é a proponente desta proposta de deliberação 

que temos em deliberação, nomeadamente, nos seguintes aspetos:  --------------  

Que projetos ou ações, desenvolveu ou desenvolve a Associação Nacional de 

Desporto para o Desenvolvimento Intelectual, a ANDDI, no território do 

concelho de Loures? Ou melhor, o que é acrescentado ao desporto adaptado 

no concelho de Loures depois deste evento que, aliás, já teve lugar no dia vinte 

e cinco de abril? Porque aquilo que estamos a fazer é uma ratificação do apoio 

municipal a conceder a esta entidade.  ------------------------------------------------------  

Por outro lado, gostávamos de perceber porque é que não há no processo, 

nenhum expediente com origem na entidade. Um email, um ofício, ou até a ata 

de uma reunião. Nada disto consta do processo que nos foi distribuído.  ----------  

Por outro lado, gostaríamos, igualmente, de entender a que é que se destinam 

concretamente os dois mil quatrocentos e sessenta euros, que o Município 

pretende atribuir à ANDDI. Ou seja, para ser um valor tão preciso, terá, com 

certeza, uma lógica de afetação que não é clara, de forma nenhuma, no 

processo que nos foi distribuído. ---------------------------------------------------------------  

Também não conseguimos entender porque é que nas contrapartidas a prestar 

por esta entidade, numa lógica de construir oferta que, neste momento, é 

claramente deficitária no concelho de Loures, não foi colocado como uma 

prioridade as ações de sensibilização e formação junto de escolas e 

associações do concelho, que podem, de alguma forma, vir a ser sensibilizadas 

e apoiadas num esforço de aumentar a oferta ao nível do desporto adaptado 

que, como já referi, é claramente deficitário na área do concelho de Loures. 

Importaria muito fomentar políticas que vão nesse sentido. Aliás, o 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, ao discriminar 

positivamente o apoio às associações que têm desporto adaptado visa, 

exatamente, atingir esse objetivo do ponto de vista político.  --------------------------  

Portanto, não conseguimos entender porque é que no articulado deste contrato 

programa, que hoje temos em apreciação, a sensibilização e formação não 

desempenham um papel importante.  --------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, se o senhor Vereador 

Paulo Piteira diz que no passado a promoção do desporto para todos, e no que 
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diz respeito à promoção do desporto adaptado, foi uma prioridade para 

Executivo Municipal, eu assumo, em nome do atual Executivo Municipal e com 

responsabilidade nesta área, que redobraremos a importância que daremos à 

promoção da prática desportiva das pessoas com deficiência. Para nós far-se-á 

a vários níveis, nomeadamente, no acesso à prática desportiva no desporto 

para todos, na promoção do desporto adaptado com caráter federado e, 

igualmente, na visibilidade que possamos dar a eventos desportivos que sejam 

realizados com pessoas com deficiência.  --------------------------------------------------  

Senhor Vereador, o princípio que nos faz aceitar esta prova no nosso concelho 

é o mesmo que nos pode fazer aceitar uma volta em bicicleta feminina, ou 

outro qualquer evento dessa natureza. Não penso que um nos traga maior, ou 

menor, retorno do que o outro. Sendo que a política desportiva deste Executivo 

Municipal assenta na captação de eventos desportivos para o nosso concelho. 

Quanto à verba que adstrita, ela está explicita na proposta de contrato 

programa e destina-se às despesas de organização, alojamento, deslocações, 

alimentação e arbitragens. Como o senhor Vereador sabe a entidade tem de 

apresentar os respetivos comprovativos, mas que no que respeita à 

alimentação foi opção desta entidade contratar os serviços de refeições junto 

de uma coletividade da freguesia, neste caso na União de Freguesias de Santa 

Iria, São João da Talha e Bobadela, o que nos apraz registar e acabou por 

ajudar uma coletividade local.  -----------------------------------------------------------------  

Quanto ao pedido, ele deve existir. Houve um impulso da associação, com 

certeza que sem esse impulso da associação não daríamos início a todo este 

expediente.  Certamente ele existe e será disponibilizado para que o senhor 

Vereador tenha acesso ao mesmo.  ----------------------------------------------------------  

Quanto às contrapartidas, na clausula quarta, nas obrigações do segundo 

outorgante, não com caráter explicito as ações de sensibilização, mas consta: 

“(…) Criar momentos de visibilidade pública ao parceiro institucional; Participar 

na avaliação das condições de adequação e acessibilidade das instalações 

desportivas (…)”, o que para nós é uma importante medida esta entidade poder 

estar envolvida connosco. Bem como prestar-nos um conjunto de informação 

nesta área da promoção do desporto adaptado, que consideremos importante, 

onde essas ações de sensibilização darão nota.  -----------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

74/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

No passado dia Vinte e Cinco de Abril tive oportunidade de passar pela prova e 

de trocar algumas impressões, também estava presente um técnico dos 

serviços, para revisitarmos esta entidade, até no sentido de delinearmos o 

conjunto de atividades que possamos fazer, em parceria, até ao final do ano.  --  

Reforço que faz parte da nossa aposta a promoção de eventos desportivos no 

nosso concelho, com o caráter que podem deixar de visibilidade para o 

concelho de Loures, bem como para a experiência que aqueles que aqui vêm 

podem adquirir e a visibilidade que lhes é dada.  -----------------------------------------  

Quanto à proposta de contrapartidas, do nosso ponto de vista ela está aqui 

prevista. Mas não temos nenhum problema em acrescentar, ao ponto sete, a 

participação ou a colaboração em ações de sensibilização na promoção do 

desporto inclusivo. Não há nenhum problema em acrescentar esta situação ao 

articulado da cláusula quarta, no ponto sete.  ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, agradeço os 

esclarecimentos que a senhora Vice-Presidente aqui nos trouxe relativamente 

às questões solicitadas. No entanto, continuo sem conseguir entender algum 

do espírito associado ao protocolo e, ainda menos, as prioridades que a 

senhora Vice-Presidente aqui traçou para a área desportiva.  ------------------------  

No que respeita ao protocolo, se atentarmos naquilo que consta da cláusula 

segunda, nomeadamente, no seu número três, diz-se, claramente, que o 

segundo outorgante, no caso, a ANDDI, propõe incentivar o incremento da 

atividade do número de praticantes, entre os atletas, descritos no ponto um. O 

ponto um que refere, no concreto: “(…) A vigésima oitava Taça de Portugal de 

Futsal ANDDI/Troféu João Pardal, apresentada pelo segundo outorgante tem 

por objeto a promoção e divulgação da prática competitiva desportiva, no 

âmbito do desporto para todos, em especial na integração de pessoas com 

deficiência/incapacidade intelectual e de desenvolvimento, pessoas com 

síndrome de Down e pessoas com perturbações do espectro do autismo (…)”. 

Ora, não consigo perceber como é que a ANDDI vai incentivar e incrementar a 

atividade do número de praticantes que estão associados à realização da 

vigésima oitava Taça de Portugal de Futsal ANDDI/Troféu João Pardal, porque 

esses já cá estão e já cá estiveram. Aquilo que para nós era importante 
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perceber e era importante que resultasse deste protocolo era uma outra coisa. 

Ou seja, era importante que a ANDDI assumisse o compromisso que 

anualmente vai fazer ações de sensibilização e de formação para dirigentes e 

técnicos do movimento associativo na área do concelho, para os sensibilizar e 

formar, para conseguirem aumentar a oferta nos clubes e associações 

existentes na área territorial do concelho de Loures, para que o desporto 

adaptado tenha mais praticantes, isto é que fazia sentido. Mas isso não está 

vertido, infelizmente, na cláusula segunda.  ------------------------------------------------  

Aquilo que a senhora Vice-Presidente nos leu remete, de novo, para uma 

situação que pensamos ser o menos importante de tudo aquilo que há para 

fazer, relativamente ao desporto adaptado, que é basear a política municipal na 

lógica dos eventos. Os eventos são muito importantes. Naturalmente que sim, 

porque se não existirem eventos é mais difícil captar a atenção e mais gente 

para a prática. Mas se os eventos existirem completamente desgarrados, sem 

qualquer articulação com a oferta existente no plano local, nomeadamente, ao 

nível de clubes e associações, não adianta de nada. São situações 

completamente efémeras. Ou seja, o evento faz-se num dia, naquele dia há 

cinco praticantes e, ao fim do dia, o evento acaba e continuam a existir cinco 

praticantes. Ora, daqui resulta muito pouco, ou quase nada.  -------------------------  

Aquilo que nos parece é que era preciso inverter esta lógica, porque afetar dois 

mil quatrocentos e sessenta euros para um evento, em concreto, até pode 

justificar-se, mas se ele vier articulado com um conjunto de ações 

consequentes e articuladas relativamente ao fomento da prática do desporto 

adaptado na área do concelho. Nada disso está comtemplado neste protocolo. 

Mas, para além disso, fiquei muito preocupado quando a senhora Vice-

Presidente aqui nos disse, são palavras suas, “a política desportiva municipal 

assenta na captação de eventos para o concelho”. Agora o que não consigo 

perceber é como é que a política desportiva municipal se articula, de facto, com 

a realização de eventos neste domínio, porque o que era importante conhecer 

era que ações é que o Município vai levar a cabo para aumentar o número de 

praticantes nas coletividades, clubes e associações, existentes na área do 

concelho. Isso infelizmente não está refletido nem nisto, nem no resto.  -----------  
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A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Paulo Piteira, eu até 

admitia esse conjunto de questões se elas viessem não dessa bancada, mas 

desta bancada aqui ao lado que, até há seis meses atrás, não tinha 

responsabilidades no exercício de funções municipais. Agora, vindo do senhor 

Vereador que durante oito anos conduziu os destinos da prática desportiva no 

nosso concelho! Sabe, é que ainda não consegui que os serviços me dessem, 

por exemplo, informação do número de praticantes de pessoas portadoras de 

deficiência, para perceber qual é o crescimento que tenho. Também não 

consigo ter informação sobre os eventos desportivos desta natureza e, deixe-

me dizer-lhe o seguinte, porque, se calhar, não ouviu a minha intervenção toda, 

porque eu disse que a nossa política de promoção desportiva do nosso 

concelho assenta nestes pilares: promoção do desporto para todos, aumento 

da prática desportiva federada, captação de eventos desportivos e reabilitação 

de infraestruturas desportivas. São as quatro âncoras do nosso projeto 

desportivo. Naturalmente que as áreas da formação, a sensibilização e todo o 

envolvimento do tecido associativo está aqui devidamente envolvido.  -------------  

Acho curioso que o senhor Vereador, a propósito de um protocolo com uma 

entidade que na área da deficiência, como sabe, tem uma área circunscrita de 

intervenção. Não estamos a falar de um contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com a Federação de Promoção do Desporto para Deficientes. Como 

o senhor Vereador também sabe, há um conjunto de federações desportivas 

em que, neste momento, o trabalho com pessoas com deficiência está a cargo 

da própria federação, como, por exemplo, o do atletismo com quem até temos 

um contrato programa. Mas nunca vi o senhor Vereador colocar nenhuma 

cláusula, nesse contrato programa, que dissesse respeito ao trabalho com 

pessoas com deficiência. Porque será? Mas hoje, neste protocolo, teríamos de 

ter todo o conjunto de situações.  --------------------------------------------------------------  

Pois bem senhor Vereador, está a ser apresentado à Câmara um protocolo que 

foi analisado pelos mesmos serviços que o senhor Vereador dirigiu até há bem 

pouco tempo. Portanto, a proposta e a análise técnica foi feita pelos serviços. 

Ora, se havia alguma necessidade para ser introduzida, não ouvimos que era 

no âmbito da celebração deste protocolo que o devíamos fazer.  --------------------  
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O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Agradeço, mais uma vez, a 

intervenção do senhora Vice-Presidente e os esclarecimentos que tentou dar 

relativamente a esta matéria. Infelizmente não me convenceu e tenho mais 

duas ou três questões para colocar.  ---------------------------------------------------------  

Diz a senhora Vice-Presidente que a Coligação Democrática Unitária dirigiu, 

durante oito anos, os destinos do Município relativamente à política desportiva 

na área do concelho e que nada aconteceu nesta matéria. A senhora Vice-

Presidente fará o favor de conceder que não foi assim. Desde logo porque, 

quando aqui chegámos, não havia nenhuma discriminação positiva no 

Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo. Aliás, é preciso dizer que 

o Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo estava suspenso, 

porque o Partido Socialista o tinha suspendido. Não era para o desporto 

adaptado, era para todas as coletividades e associações da área do concelho. 

Portanto, em primeiro lugar, pôs-se de novo a funcionar o Regulamento 

Municipal de Apoios ao Associativismo e, depois, ele cresceu em 

disponibilidade financeira, montantes e na melhoria das regras de forma 

exponencial. Fará o favor de concordar comigo quando a isto, porque é 

daquelas matérias que são razoavelmente consensuais. Podemos não estar de 

acordo com o espírito, podemos achar que podia, eventualmente, ter sido mais. 

Podemos achar isso tudo.  ----------------------------------------------------------------------  

Devo dizer que o Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo foi alvo 

de um amplo trabalho, que se consensualizou entre as várias bancadas. Houve 

reuniões de trabalho como, se calhar, não houve em mais nenhum 

regulamento, foram levados em consideração os contributos das diferentes 

bancadas e, também, as do Partido Socialista. Hoje, temos um documento que 

pensamos que reflete as sensibilidades políticas presentes na reunião de 

Câmara e, do ponto de vista da disponibilidade financeira, é 

incomparavelmente diferente a realidade que existe hoje, daquela que existia 

no final de dois mil e treze quando a Coligação Democrática Unitária chegou, 

pela segunda vez, à condução dos destinos deste Município. ------------------------  

Quero dizer, também, que no regulamento não existia qualquer menção ao 

desporto adaptado, como sendo algo a discriminar positivamente. Não existia 
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anteriormente. Foi algo completamente novo criado pela Coligação 

Democrática Unitária.  ----------------------------------------------------------------------------  

Para além disso procurámos, no Conselho Municipal do Associativismo, onde, 

infelizmente, o Partido Socialista nunca quis tomar assento, apesar de ter 

eleitos que o representavam a partir da Assembleia Municipal. O que 

aconteceu foi que tivemos ocasião de abordar, com os dirigentes associativos, 

numa sessão em que grande parte do conteúdo foi exatamente a necessidade 

de dinamizarmos a oferta ao nível do desporto adaptado na área do concelho. 

O Comité Paralímpico de Portugal, instalado no concelho e com o qual o 

Município tem um protocolo, esteve presente nesse Conselho Municipal do 

Associativismo, teve ocasião de dar as suas opiniões e de disponibilizar os 

seus apoios. Enfim, tentámos fazer o nosso trabalho. Mas não nos podemos 

substituir àquilo que é o papel insubstituível de coletividades, clubes e 

associações.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vice-Presidente, eu ouvi, também, a crítica de que não existem os 

números sobre o desporto adaptado na área do concelho. Às vezes fico 

espantado com as coisas que lhe ouço. Então a senhora Vice-Presidente não 

tem, mas para lhe facilitar a vida, como foi Vice-Presidente do Instituto 

Português de Desporto e Juventude, seguramente que aí haverá esses 

números. O Instituto Português de Desporto e Juventude saberá quantos 

praticantes de desporto adaptado existem, onde é que eles estão no nosso 

país e conseguirá saber, na unidade territorial do concelho de Loures, quantos 

é que são. Ou essa informação também não existe no Instituto Português de 

Desporto e Juventude? Se calhar não existe. Mas, se não existir aí, talvez se 

possa pedir às federações das diferentes modalidades desportivas. Por 

exemplo, sabemos o que é a realidade relativamente à oferta municipal. Ou 

seja, a GesLoures é um dos clubes com maior tradição e maior número de 

praticantes na natação adaptada no concelho de Loures, e é uma importante 

oferta que já existe há muitos anos, desde o início da empresa e que está 

disponível. O resto é talvez pedir às entidades que têm a responsabilidade da 

tutela do desporto em Portugal, inclusive, do desporto adaptado para os 

cidadãos com deficiência.  -----------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: O senhor Vereador Paulo Piteira 

esteve oito anos com o pelouro do desporto e não é capaz de dizer aqui, com 

tanto trabalho feito como agora acabou de dizer, quantos atletas é que 

aumentaram nas coletividades, no desporto adaptado, com crianças com 

necessidades especiais?  ------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Paulo Piteira, depois de dizer aqui que fez tanta coisa, na 

prática a questão que se coloca é a seguinte: ao fim de oito anos o Senhor 

Vereador tem a noção de quantos atletas é que por via desse esforço que foi 

feito no passado, quantos jovens e crianças, quantos cubes desportivos e 

quantas coletividades existem que fomentem a prática do desporto adaptado? 

É esta a questão que quero colocar. Depois de tanto esforço, de tanta coisa 

dita, na prática, ao fim de oito anos, com certeza que o senhor Vereador terá 

essa informação, porque oito anos deram-lhe a capacidade para ter essa 

informação. Portanto, quantas coletividades e quantos jovens praticam 

desporto adaptado por via dessa diferenciação positiva do regulamento? ---------  

Por falar em regulamento, eu tomei posse em dois mil e um como Vereador, 

tinha o Desporto e da Cultura, e esse regulamento veio a esta Câmara nesse 

mandato, porque o regulamento que existia era uma norma interna da Câmara. 

Portanto, quem criou o Regulamento de Apoio ao Movimento, que ainda hoje 

vigora com as alterações que foram sendo introduzidas, mal seria se assim não 

fosse, mas quem o apresentou à Câmara foi o Partido Socialista, na gestão em 

que eu era Vereador na Câmara Municipal. Com certeza existem registos 

dessa matéria que podemos pedir. Fui eu que ouvi as coletividades, pedi 

sugestões e, na altura, lembro-me que existiam atas sobre essa matéria, e de 

ter referido que, finalmente, os apoios da Câmara eram democráticos e tinha 

deixado de haver “filhos e enteados”. Lembro-me perfeitamente de ter usado a 

expressão de “filhos e enteados”, os compadrios que tão bem esta Câmara 

conheceu durante muito tempo nos apoios às coletividades. Basta falar com as 

coletividades. Eu falo muito com as coletividades. Mas esta era conversa 

rotineira por todas as coletividades.  ----------------------------------------------------------  

Na altura, eu enquanto Vereador do desporto na Câmara em dois mil e um, 

reuni com as coletividades, com os clubes desportivos e com o movimento 

associativo, e apresentou-se um regulamento a esta Câmara, para tornar 
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transparente, democrático e equitativo o apoio, com justiça para todos. Ou seja, 

quem trabalha merece e que não trabalha não tem apoio. O que nem sempre 

acontecia.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso era importante que o senhor Vereador, no final de tanto diferenciação 

positiva, nos pudesse dizer, ao fim de oito anos, quantos jovens é que praticam 

esse desporto adaptado e quantas coletividades usufruem de todo esse 

discurso que aqui teve. Com certeza o senhor Vereador terá essa informação 

para prestar a esta Câmara. --------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, a questão que já 

reforcei anteriormente foi precisamente essa, porque acho que é uma 

necessidade de quem está em início de mandato, para perceber qual é, 

efetivamente, o número de pessoas abrangidas anteriormente.  ---------------------  

Quero dizer ao senhor Vereador, que se deve recordar das discussões que 

tivemos e da construção que houve precisamente aquando desta última 

alteração do Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo, que fomos 

sempre a favor desta discriminação positiva. Aliás, falámos sobre ela bastantes 

vezes, quer no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência, quer no 

que respeita à medida da promoção do desporto no feminino. É preciso é 

perceber qual foi o impacto dessas duas medidas e monitorizá-las. É isso que 

temos de perceber.  -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos dados, sem prejuízo da informação e do pedido às entidades que o 

senhor Vereador aqui referiu, a Câmara se dá apoios com esse fator de 

majoração, também tem de ter essa informação internamente, sem prejuízo de 

a pedirmos às outras entidades. ---------------------------------------------------------------  

Como o senhor Vereador sabe desempenhei funções numa autarquia aqui ao 

lado, precisamente com responsabilidade técnica nesta área, onde também 

existia desde há bastante tempo atrás uma discriminação positiva desta índole, 

e sabia, no final de cada época desportiva, de acordo com a aplicação do 

regulamento, quantos atletas tinham sido apoiados em cada uma das 

circunstâncias. Portanto, é disto que estamos aqui a falar.  ----------------------------  

Quanto a convencer o senhor Vereador a votar favoravelmente a proposta, 

quero dizer-lhe que esta entidade é e será, também, nossa parceira no dia do 
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desporto inclusivo, que se celebra em dezembro, num conjunto de atividades 

que pretendemos levar a cabo, esta e outras que têm sido chamadas, neste 

domínio, para estarem connosco. Relembro, inclusive, que no passado dia seis 

de abril assinalámos o Dia Mundial da Atividade Física, onde tivemos um 

grande momento no pavilhão Paz e Amizade, onde várias entidades estiveram 

connosco.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não sei se o consigo convencer, provavelmente não, com muita pena 

minha. Mas o propósito era bom, deixo à sua consideração.  -------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, de facto há 

alturas em que a discussão descamba, porque se vão dizendo coisas que nos 

apetecem e, depois, é uma chatice, porque há quem tenha memória, liga-se o 

“canal história” e é uma chatice.  --------------------------------------------------------------  

Primeiro, quanto ao regulamento e a regras transparentes existentes antes de 

dois mil e um, eu não estava cá em dois mil e um, mas estive até ao ano de mil 

novecentos e noventa e oito, entre mil novecentos e noventa e um e mil 

novecentos e noventa, e oito e o senhor Presidente sabe tão bem como eu, se 

não sabe é só fazer uma pesquisa rapidamente nas atas da reunião de 

Câmara, que todas as propostas que vinham à Câmara estavam subordinadas 

a uma fórmula que era explicitada na própria proposta, que corporizava porque 

é que se dava aquele apoio. Ou seja, em função de percentagens, em função 

do número de praticantes, em função de variável de modalidade para 

modalidade, sempre houve, nesta casa, com a gestão da Coligação 

Democrática Unitária, regras em relação à atribuição dos apoios. Estou a 

referir-me no período anterior a dois mil e um.  --------------------------------------------  

Diz o senhor Presidente que depois chegou o Partido Socialista e fez-se luz. 

Fez-se luz, porque criaram um regulamento. Ótimo. É pena é que depois o 

tenham suspenso e que, durante anos, as coletividades e associações não 

tenham recebido nada por via desse regulamento, nomeadamente no período 

de dois mil e onze até dois mil e treze, numa altura em que as coletividades 

precisariam, porque estava instalada uma crise social imensa, de um apoio 

municipal. Nessa altura, a opção do Partido Socialista, foi cortar no movimento 

associativo em vez de apoiar aquilo que é essencial para a comunidade 
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enquanto espaço de integração, não só desportiva, mas, também, social. São 

escolhas políticas e aquilo que os senhores escolheram foi cortar nas 

associações e nas coletividades. Foi assim, não foi diferente.  -----------------------  

Senhor Presidente, compadrios é uma palavra que é capaz de ser um 

bocadinho forte, porque vai ter que me explicar a mim e à Câmara quais são os 

compadrios que conhece na atribuição de apoios. Agora, eu conheço muita 

coisa senhor Presidente. Vou-lhe referir uma situação que talvez o senhor 

Presidente me possa satisfazer a curiosidade, porque há mais de dez anos que 

tenho esta pergunta para fazer: quando chegámos, em dois mil e treze, à 

Câmara Municipal, estava em Sacavém uma empresa a executar um relvado 

sintético para o Sacavenense. Nessa altura os dirigentes do Sport Grupo 

Sacavenense, com alguém que está na atual direção, aliás na presidência, 

chamaram o novo Executivo Municipal para lá ir para explicarmos o que é que 

se passava ali, porque tinha aparecido lá aquela empresa. Eles tinham um 

pedido, porque precisavam de um novo sintético para o Sport Grupo 

Sacavenense e tinham feito o pedido à Câmara e, de repente, a Câmara pôs lá 

uma entidade a fazer a obra, mas, uma semana depois das eleições a empresa 

desapareceu. Mas desapareceu porquê, perguntavam os dirigentes. Pois, não 

sabemos, mas na Câmara não consta nenhuma empreitada, não consta 

nenhuma adjudicação e não consta nenhum procedimento para a execução 

desta obra. Se o senhor Presidente for capaz de me mostrar, acho ótimo, para 

ver se conseguimos entender-nos sobre as questões dos compadrios. De facto, 

é estranho porque é que uma entidade sem adjudicação e sem procedimento 

estivesse a fazer uma obra de dezenas de milhares de euros, de borla para 

outra entidade e que, passadas as eleições autárquicas, desapareceu sem 

deixar rasto. Isto é que eu gostava que o senhor Presidente me explicasse, 

porque talvez isto ajude a perceber o que é que são compadrios.  ------------------  

De resto gostava muito que o senhor Presidente me explicasse o que é que 

são compadrios na atribuição de apoios. Nenhum apoio municipal pode ser 

concedido sem ser apresentado à decisão da Câmara Municipal, é da lei, e 

todos aqui vieram. Nenhum foi concedido por fora. Todos foram apresentados 

à Câmara, num processo completamente transparente, sujeito a regras que 

estão fixadas no Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo.  -----------  
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Isto é atacar a idoneidade, a honra de cada um de nós e eu não admito que se 

arrasta pela lama, em nome daquilo que nos sai pela boca para fora, aquilo que 

se passou aqui neste concelho. Não admito este tipo de conversas em relação 

à minha pessoa e à bancada da Coligação Democrática Unitária. Compadrios, 

o senhor Presidente vai ter que explicar onde é que foram feitos.  ------------------  

Por último, relativamente às questões relacionadas com o desporto adaptado e 

os números, a senhora Vice-Presidente peça informação aos serviços, porque 

os serviços sabem quais foram as propostas que foram apresentadas à 

Câmara, em que o fator majoração desporto adaptado foi utilizado para 

aumentar, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo, 

as comparticipações municipais nas candidaturas que as coletividades 

apresentaram. Mas, também pode perguntar aos serviços, que conhecem 

outras coletividades e associações existentes na área do concelho que têm 

oferta de desporto adaptado. Eu não tenho esse número, como deve imaginar. 

Posso ir à procura, mas, de certeza, é mais fácil à senhora Vice-Presidente que 

ocupa a pasta do desporto, neste momento, pedir aos serviços do Município 

que tratam da área do desporto esses números, para ficar esclarecida.  ----------  

Mas, volto a sublinhar que, de certeza, o Instituto Português de Desporto e 

Juventude terá os números sobre a oferta do desporto adaptado existente no 

país. A não ser que não haja nenhuma política, a nível nacional, em relação ao 

desporto adaptado.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Paulo Piteira, o 

senhor pode dizer tudo o que quiser, as inverdades que quiser sobre o Partido 

Socialista e sobre o passado e ficamos todos calados. Mas isso mudou senhor 

Vereador. Sabe porquê? Porque vivemos em democracia e tem que se ouvir. 

Eu bem sei que dessa bancada a liberdade, por vezes, não é assim tão perfeita 

como nós achamos, porque vocês gostam de dizer o que querem e não 

admitem que ninguém diga o contrário. Pois bem senhor Vereador, comigo, 

desengane-se, porque não tem hipótese nenhuma. Compadrios era o que eu 

ouvia nas coletividades.  -------------------------------------------------------------------------  

Pode pesquisar, em dois mil e três foi quando apresentei à Câmara o 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo. A luz fez-se em dois mil e 
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três quando, no tempo do Partido Socialista, se apresentou à Câmara o 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, por proposta do Vereador 

Ricardo Leão, porque o que existia, como o senhor Vereador referiu e bem, 

nesse “canal história” era uma fórmula decidida dentro do Departamento. Essa 

fórmula veio à Câmara? Não veio. O que veio à Câmara, quando se fez luz, foi 

quando o Partido Socialista, em dois mil e três, apresentou a esta Câmara o 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, porque até então o que 

havia era uma fórmula decidida internamente. É ou não mais transparente um 

regulamento em que essas fórmulas e esses critérios são aprovados 

previamente em reunião de Câmara? É muito mais transparente. Mas não era 

isso que acontecia. O que acontecia era que existiam critérios, que não tinham 

sido aprovados em forma de regulamento, transparente e previamente em 

reunião de Câmara. Portanto, fez-se luz em dois mil e três, quando o Partido 

Socialista apresentou a esta Câmara o Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo. Esta é que é a verdade. Dói a alguns, mas é a verdade.  -------------  

Quanto ao campo sintético do Sport Clube Sacavenense, como o senhor 

Vereador disse que o Sacavenense desconhecia aquela situação, o que é 

grave, peço uma cópia da certidão das intervenções do senhor Vereador Paulo 

Piteira para dar nota ao Sacavenense de tal surpresa. Assim ficarmos todos 

clarificados, até porque a direção é a mesma e vamos ter oportunidade de 

clarificar a situação, e o Sacavenense poderá dizer de sua justiça o que terá 

para dizer.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

falar sobre esse assunto, mas quero dizer o seguinte:  ---------------------------------  

Em dois mil e três fez-se luz, mas em dois mil e onze acabou a eletricidade. Foi 

isso que aconteceu. Portanto, alguém acendeu uma luz qualquer em dois mil e 

três, mas esse mesmo alguém que acendeu essa luz, decidiu apagá-la em dois 

mil e onze, e teve de ser a Coligação Democrática Unitária a tratar do sistema 

elétrico. É isto que também tem de ser referido.  ------------------------------------------  

Quanto ao resto, nomeadamente, compadrios e essas conversas que o senhor 

Presidente gosta de ter aqui, conforme já foi dito, que venham essas 

demonstrações e nós cá estaremos para as discutir. Acreditamos que nem o 
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senhor Presidente concorda com esse tipo de situações, nem nós. Portanto, se 

aconteceram devemos discuti-las de forma a que sejam clarificadas, porque 

lançar aqui algumas atoardas, como dizer que os dirigentes associativos dizem 

isto, aquilo, ou o outro, sem que haja aqui nenhuma comprovação, nem 

nenhum facto concreto. Entretanto a Coligação Democrática Unitária colocou 

um facto concreto, vamos esperar pelo esclarecimento.  -------------------------------  

Senhor Presidente, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que 

o senhor diz, nesta reunião de Câmara, que a Coligação Democrática Unitária 

não tem os mesmos parâmetros de democracia de que o Partido Socialista, e 

isso não é aceitável. Nós não aceitamos isso. Nós temos um passado de luta 

neste país pela democracia e pela liberdade, que não esquecemos. Existe, 

evidentemente, a divergência de opinião e pode-se gostar mais, ou menos da 

conversa do senhor Presidente. Não é isso que está em causa. Mas aquilo 

que, claramente, rejeitamos, rechaçamos, e que o senhor Presidente diz 

continuadamente é que nós convivemos mal com a democracia e com a 

liberdade. Isso é que rejeitamos completamente. É falso e lutaremos sempre 

pela democracia e pela liberdade, mesmo que alguém queira fazer com que o 

senhor Presidente não possa dizer aquilo que diz, nós estaremos do lado certo. 

Estaremos do lado que permita ao senhor Presidente dizer aquilo que diz e 

que, muitas vezes, são situações que não são verdadeiras, com as quais não 

concordamos e que, evidentemente, não gostamos de ouvir. Mas isso faz parte 

da democracia e sabemos viver muito bem com isso. Esperemos que o senhor 

Presidente também nunca perca essa capacidade de viver bem com a 

democracia e com a liberdade.  ----------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DO SR. VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE OS 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------  

O SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  
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PONTO DEZASSETE- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 205/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A 

ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTEGRAÇÃO NO 

ACERVO DO POLO DE LOURES DA ACADEMIA DOS SABERES - 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE LOURES  ----------------------------------------------------  

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

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

A. Os Municípios têm atribuições nos domínios do Património e da Cultura 

(alínea e), do nº 2 do artigo 23º do anexo I da Lei nº 75/3013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual), incumbindo-lhes o conhecimento, 

estudo, proteção, valorização e divulgação do património cultural (nº 3 

do artigo 3º da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, na redação da Lei 

36/2021 de 14 de junho – Lei de Bases da Política e do Regime de 

Proteção e Valorização do Património Cultural); ---------------------------------  

B. A Casa do Professor manifestou vontade de doar ao Município um tear 

usado, cujas características se encontram inscritas na informação 

registada com nº E/18996/2022, por forma a integrar o acervo da 

Academia dos Saberes, no Pólo de Loures, e aí promover uma disciplina 

de tecelagem; ------------------------------------------------------------------------------  

C. Compete à Câmara Municipal aceitar doações, legados e heranças a 

benefício de inventário, de acordo com o disposto na alínea j), do nº 1, 

do artigo 33º, do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tendo a 

Academia dos Saberes dado parecer favorável à incorporação do tear 

no seu acervo. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, 

alínea j), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aceitar a 

doação do tear melhor descrito na informação anexa – 07/DE/AS/AB, com 

registo em WebDoc nº 18996/2022, cujo valor não foi possível calcular com 

exatidão por ser um bem usado. (…)” --------------------------------------------------------  

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

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

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, Penso que a 

proposta está igual à versão anterior, que foi apresentada em reunião de 

Câmara e que foi retirada para se esclarecer, nomeadamente, a questão do 

critério contabilístico em relação à valoração do equipamento que o Município 

está a aceitar.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Obviamente que as questões que levantámos não são contra a aceitação de 

um tear à Universidade Sénior, isso é tudo compreensível, lógico e ainda bem. 

A questão é que me parece que é preciso, para incorporar um qualquer bem no 

património municipal, que ele tenha um valor atribuído, e aquilo que está na 

informação dos serviços é que não é possível atribuir um valor.  --------------------  

Portanto, penso que não houve nenhuma alteração à proposta inicialmente 

distribuída.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, tenho a informação que 

foi atribuído um valor pela casa do professor de quatrocentos euros.  --------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 243/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE À AKS 

- ASSOCIAÇÃO KARATE SHOTO  -----------------------------------------------------------  

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

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

A. A AKS - Associação Karaté Shoto, com o NIF 504 831 178, solicitou a 

cedência do Pavilhão Paz e Amizade, nos dias 31 de outubro de 2021 e 13 

de fevereiro de 2022, para a realização, respetivamente, de Estágio de 

Karaté e de Exames de Graduação; ----------------------------------------------------  

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade pressupõe o pagamento por hora 

de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a realização de 
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iniciativas e de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro cêntimos), para 

montagens/desmontagens, sem IVA incluído;  ---------------------------------------  

C. A respetiva utilização teve a duração total de vinte e uma horas (doze 

horas e trinta minutos para a realização da iniciativa e oito horas e trinta 

minutos para montagens/desmontagens), correspondendo a um valor a 

pagamento de 218,77€ (duzentos e dezoito euros e setenta e sete 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; ----------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição 

e requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ----------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 

conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, à AKS - Associação Karaté Shoto, no valor de 218,77€ 

(duzentos e dezoito euros e setenta e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (…)” --------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

O SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 244/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR: - O 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO; - OS TERMOS DE REFERÊNCIA; - A 

MINUTA DO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO DAS 4 (QUATRO) UNIDADES 

DE EXECUÇÃO DO PLANALTO DA CALDEIRA, NA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS  -----------  

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

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

A. O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, prevê a figura da unidade de 
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execução como instrumento de execução dos planos territoriais (artigos 

147.º e 148.º); -----------------------------------------------------------------------------------  

B. O PDM de Loures determina que a programação da urbanização do solo 

urbanizável se processa através da delimitação de unidades de execução 

(artigo 111.º, n.º 1 do Regulamento do PDM); ------------------------------------------  

C. A delimitação destas 4 Unidades de Execução contribui para a concretização 

de um conjunto de objetivos presentes no modelo territorial do PDM 

(SUOPG 10 – Santo António dos Cavaleiros) nomeadamente, salvaguardar 

a estrutura ecológica municipal, possibilitar a implantação de um 

equipamento de nível supramunicipal, promover a interligação dos tecidos 

urbanos confinantes e a ligação de troços da rede viária atualmente 

descontínuos; ------------------------------------------------------------------------------------  

D. Na 82.ª Reunião Ordinária de Câmara, realizada a 24 de fevereiro de 2021, 

através da Proposta n.º 85/2021, foi deliberada a abertura do período de 

discussão pública para Delimitação de 4 Unidades de Execução para o 

Planalto da Caldeira, nos termos do artigo 89.º, do RJIGT; ------------------------  

E. Findo o período de Discussão Pública, que decorreu de 25 de março a 22 de 

Abril de 2021, foi elaborado o Relatório de Ponderação das sete 

participações rececionadas que, nos termos previstos do n.º 3 do artigo 89.º 

do RJIGT, conclui pela inexistência de fundamentos enquadráveis que 

motivassem alterações à proposta; --------------------------------------------------------  

F. Se mantêm, desta forma, as condições e Termos de Referência da proposta 

de Delimitação das 4 Unidades de Execução para o Planalto da Caldeira, 

submetidos a Discussão Pública, atualizados com as disposições da 

alteração do Regulamento do PDM de Loures, em vigor desde 07.03.2022; --  

G. O sistema de execução das 4 Unidades é de iniciativa dos interessados, cuja 

execução é promovida pelos proprietários, ficando os direitos e obrigações 

dos participantes definidos através de contrato de urbanização, nos termos 

previstos pelo artigo 149.º do RJIGT; -----------------------------------------------------  

H. De acordo com o teor da informação técnica dos serviços municipais e 

despachos que sobre ela recaem e respetivos anexos (E/55093/2022), 

encontram-se reunidas condições para submeter a aprovação as 4 Unidades 

de Execução do Planalto da Caldeira, nomeadamente, o Relatório de 
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Ponderação da Discussão Pública, os Termos de Referência da Unidade de 

Execução do Planalto da Caldeira e a Minuta de Contrato de Urbanização 

para a concretização das 4 unidades de execução. ----------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 23.º, n.º 2, 

alínea n) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 2 do artigo 

147.º e do n.º 6 do art.º 89.º conjugados com o n.º 4 do artigo 148.º e do artigo 

149.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (RJGIT), aprovar: ------------------  

• O Relatório de Ponderação da Discussão Pública da proposta de 

delimitação de 4 Unidades de Execução para o Planalto da Caldeira, 

localizadas na União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros 

e Frielas;  ----------------------------------------------------------------------------------  

• A Delimitação de 4 Unidades de Execução para o Planalto da Caldeira, 

em conformidade com os respetivos Termos de Referência;  --------------  

• A Minuta de Contrato de Urbanização para a concretização das 4 

Unidades de Execução do Planalto da Caldeira. (…)” ------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, tivemos algumas 

dificuldades para apresentar esta proposta, que são naturais na negociação 

com quem de direito. É um processo que teve o seu início formal, em dois mil e 

vinte, quando foram aprovadas as unidades de execução para discussão 

pública, e hoje apresenta-se a reunião de Câmara o culminar dessa discussão 

pública.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Agradeço o esforço do senhor Diretor de Departamento e da senhora Chefe de 

Divisão para conseguir, de uma forma clara e transparente, apresentar este 

processo. Foi um processo que obrigou a uma grande negociação entre partes 

e, relativamente àquilo que foi aqui apresentado e aprovado, em dois mil e 

vinte, não existe alteração e trazemos um contrato de urbanização para a 

unidade de execução, e deve ser valorizado o esforço de todos na busca deste 

objetivo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero fazer 

uma correção, porque penso que há um erro formal e simples na proposta, e 

apresentar uma questão para que possa ficar em ata, e não por não saber a 

resposta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A primeira, está relacionada com a cláusula vigésima terceira onde se diz 

anexo três, relativamente à calendarização proposta face à clausula vigésima 

quinta onde se refere a calendarização, trata-se do anexo quatro.  -----------------  

A questão que coloco está relacionada com a alteração dos encargos 

referentes à unidade de execução um, que tem uma dilação de três anos sobre 

a execução das mesmas. Eu sei a razão da excecionalidade, tem a ver com a 

instalação de uma empresa no concelho, mas acho que era importante que 

pudéssemos saber a razão efetiva desta questão.  --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vereador, de facto, fez a 

pergunta e praticamente deu a resposta. Não nos podemos esquecer que este 

processo tem alguma urgência e agradeço, desde já, a rápida apreciação deste 

processo por parte de todas as bancadas. Houve uma apreciação, também, por 

parte do Município, do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, a 

dar um parecer positivo, ainda que condicionado, para a instalação da empresa 

DPD, para a construção da sua sede, que vai incidir na unidade de execução 

um do Planalto da Caldeira. Portanto, essa excecionalidade está relacionada 

com a instalação desta empresa. --------------------------------------------------------------   

Como podem comprovar, mesmo na consulta pública, não houve matéria que 

pudesse inviabilizar esta mesma aprovação. -----------------------------------------------  

As áreas de cedência vêm já na globalidade para a posse do Município. Não é 

no imediato, após esta aprovação, porque ainda há uma fase que temos de 

percorrer. Hoje aprovamos a minuta do contrato, depois faltará a sua 

assinatura e esperamos não ter nenhum tipo de problemas com essa 

assinatura.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, agradeço a todos aqueles que conseguiram levar a bom porto este 

processo. No entanto, quero dar-vos nota que só ontem, por volta das treze 

horas é que recebemos as certidões, que comprovavam a titularidade, para 

podermos apresentar esta proposta a reunião de Câmara para aprovação. 
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Temos ainda um grande objetivo nestes três anos, na unidade de execução 

um, que é a instalação da empresa DPD que é, de facto, importante para o 

desenvolvimento do nosso concelho a nível económico.  ------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, gostaria de 

perceber se os cidadãos e entidades que participaram nesta consulta 

receberam, ou vão receber, resposta às questões por eles colocadas. Esta 

questão está respondida aqui no parecer dos serviços, consta do processo, 

mas gostaria de perceber se as pessoas vão, e quando, receber a resposta às 

questões. Se é na sequência da aprovação hoje aqui, ou se já receberam, 

porque é importante terem-se registado sete participações, são cidadãos 

diversos, nalguns casos são empresas que têm interesses imobiliários na zona, 

legítimos, não é isso que está em causa. Mas penso que no exercício de uma 

democracia participativa era, de facto, importante que estas pessoas 

recebessem uma resposta.  ---------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, naturalmente a 

excecionalidade da apreciação deste ponto, com tão pouco tempo de 

antecedência, é face às questões colocadas pelo senhor Vereador e, também, 

ao conhecimento que temos sobre este processo.  --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vereador, a informação que 

tenho é que todos os participantes na consulta pública receberam a resposta 

às suas questões, por parte do Município.  -------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

--------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: A deliberação agora realizada, 

representa um passo decisivo, quer para a qualificação de parte importante do 

território de Loures, nomeadamente, das freguesias de Loures e SAC, quer 

para a viabilização de investimentos estratégicos do Plano Diretor Municipal, 
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como a construção da via L1 e localização de um equipamento desportivo de 

nível supramunicipal. ------------------------------------------------------------------------------  

Trata-se da conclusão de um trabalho desenvolvido e submetido a discussão 

pública pelo anterior executivo que contraria o que tem sido muitas vezes 

insinuado, sendo reflexo do trabalho sério e honesto da CDU, enquanto esteve 

a liderar os destinos do Município.  -----------------------------------------------------------  

Deixámos trabalho feito! --------------------------------------------------------------------------  

A captação de 46 ha, de terreno para a esfera do domínio municipal, por via de 

cedência, destinados à instalação de um espaço verde para fruição da 

população, que concretiza a estrutura ecológica urbana, e ainda a possibilidade 

de concretização de um equipamento supramunicipal, que se sonhou poder vir 

a ser um centro de alto rendimento desportivo para diversas modalidades 

amadoras, é agora uma realidade tangível, que só depende deste executivo 

para avançar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

É, ainda, fator a realçar a infraestruturação daquele território, nomeadamente, a 

rede viária e a instalação de espaços para novas zonas de atividades 

económicas, geradoras de emprego e de melhoria das condições de qualidade 

de vida, onde se poderá habitar, trabalhar e fruir de espaços verdes 

qualificados. -----------------------------------------------------------------------------------------    

Se podemos afirmar que está aqui a prova do empenhamento político do 

anterior Executivo municipal, necessariamente, este trabalho só foi possível 

alcançar pela dedicação, empenho e perseverança da equipa municipal do 

urbanismo a quem deve ser imputável o sucesso do caminho alcançado. --------   

Uma palavra de consideração pelos promotores da operação urbanística, que 

na natural defesa dos seus interesses, muitas vezes de forma extenuante, 

soube compreender a defesa do interesse público e do bem comum na 

materialização da proposta final. ---------------------------------------------------------------  

Num tempo em que a maioria do Executivo em funções se tem pautado pela 

constante suspeição e desvalorização do trabalho anteriormente realizado da 

responsabilidade da CDU, esta deliberação é sinal de esperança, de não 

ficarem comprometidos os desenvolvimentos e as condições criadas para a 

construção de um território qualificado em prol das populações do nosso 

Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acompanharemos a partir de agora, a concretização material deste projeto, 

para que não se torne num espaço de cedência ao abandono sem permitir a 

sua efetiva fruição pela população e sem dar lugar à realização das 

infraestruturas e equipamentos preconizados. ---------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 245/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS 

POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU (PROCº. Nº 

68.323/URB_L_E/2020 – PEDRO DIOGO DE CASTRO FERRAZ DE 

CARVALHO)  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Pedro Diogo de Castro Ferraz de Carvalho, requereu a legalização de 

edificação no prédio sito na Rua 25 de Abril, n.º 12 em Vila Nova, na 

Freguesia de Bucelas;   ---------------------------------------------------------------------  

B. Pretende-se a legalização de duas moradias unifamiliares, de tipologia T0 e 

T1, com superfície de pavimento total de 152,49 m2 para uma área total de 

terreno de 16.280 m2; ------------------------------------------------------------------------  

C. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 4 lugares 

de estacionamento, em cumprimento do disposto no anexo IV do RPDM, 

ao invés dos dois representados; --------------------------------------------------------  

D. Após emissão de parecer desfavorável inicialmente emitido na informação 

n.º E/126659/2021, veio o titular expor fundamentos pertinentes, que deram 

origem a despacho favorável; -------------------------------------------------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3, dos artigos 150.º do RPDM, conjugado com o artigo 33.º 

do RMEU; ---------------------------------------------------------------------------------------  

F. A Junta de Freguesia de Bucelas deu parecer favorável, através de e-mail 

constante do documento E/82346/2020; -----------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

95/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

G. Pela informação dos serviços municipais expressos na informação n.º 

E/126659/2021 e a informação n.º E/15821/2022 com os despachos 

superiores, é aplicável a exceção de isenção de dotação de 

estacionamento. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da exceção prevista nos termos do 

n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto no 

artigo 33.º do RMEU, aprovar: ------------------------------------------------------------------  

A isenção de lugares de estacionamento, no presente, 2 (dois) lugares de 

estacionamento para resposta ao pedido de legalização de obras de edificação 

no prédio sito na Rua 25 de Abril em Vila Nova, na Freguesia de Bucelas, 

formulado por Pedro Diogo de Castro Ferraz de Carvalho, no âmbito do 

processo n.º 68323/URB_L_E/2020. (…)” ---------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 246/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 9 (NOVE) LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

DO RMEU (PROCº. Nº 69.786/URB_L_E/2021 – MENOL – ATIVIDADES 

IMOBILIÁRIAS CONSULTADORIA FINANCEIRA, LDA)  ------------------------------  

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

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

A. Menol – Atividades Imobiliárias Consultadoria Financeira, Lda., requereu 

licença para obras de demolição e reconstrução do prédio sito na Rua 

Amílcar Cabral, n.º 33 em Bobadela, na União das Freguesias de Santa Iria 

de Azóia, São João da Talha e Bobadela; ---------------------------------------------  

B. Pretende-se obter licença para a reconstrução de um edifício habitacional, 

que passará a contar com seis fogos. O projeto de arquitetura, contante no 

BU/24415/2022 veio dar resposta às questões colocadas na informação n.º 
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E/131188/2021, nomeadamente a proteção de património azulejar 

existente na fachada (o azulejo será reaplicado na nova fachada e 

reprodução nas áreas em falha), assim como a resolução do desnível do 

passeio; ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 9 lugares 

de estacionamento, em cumprimento do disposto no anexo IV do RPDM; ---  

D. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de estacionamento e inserindo-

se este numa área urbana consolidada, com perfis transversais de 

arruamentos já delimitados, não se anteveem soluções alternativas para o 

cumprimento da dotação de estacionamento; ----------------------------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do no n.º 

3 do artigo 150.º do Regulamento do PDM conjugado com o disposto no 

artigo 33.º do RMEU; ------------------------------------------------------------------------  

F. A União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela deu parecer favorável, através de e-mail constante do documento 

E/47576/2021; ---------------------------------------------------------------------------------  

G. Pela informação técnica (registada em sistema com o n.º E/131188/2021), 

e pela informação dos serviços com despachos superiores (registado em 

sistema com o n.º E/38340/2022) é aplicável a exceção de isenção de 

dotação de estacionamento. ---------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da exceção prevista nos termos do 

n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 33.º do 

RMEU, aprovar:-------------------------------------------------------------------------------------  

A isenção da totalidade de lugares de estacionamento, no presente 9 (nove) 

lugares de estacionamento para resposta ao pedido de obras de edificação no 

prédio sito na Rua Amílcar Cabral n.º 33 em Bobadela, formulado por Menol – 

Atividades Imobiliárias Consultadoria Financeira, Lda., no âmbito do processo 

n.º 69786/URB_L_E/2021. (…)” ----------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 247/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR: - A 

ALTERAÇÃO AO POLIGONO AUGI; - A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 

LOTEAMENTO AOS INTERESSADOS E A ABERTURA DO PERÍODO DE 

CONSULTA/PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NA SOLUÇÃO URBANÍSTICA 

ADOTADA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS; - (PROCº. Nº. 61.804/LA/L/OR - 

RECONVERSÃO URBANÍSTICA DA UGT–2 E DO BAIRRO DA PORTELA DE 

AZÓIA)  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O modelo da reconversão urbanística desta UGT-2 e do bairro Portela da 

Azóia que está a ser desenvolvido por iniciativa municipal, sem o apoio da 

administração conjunta, através da execução de operações de loteamento 

nas atuais 16 Unidades de Gestão Territorial (UGT) que compõem o bairro; 

B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal publicado a 18 de junho de 

2015, assim como, da nova carta de delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional do Município de Loures, aprovada pela Portaria 49/2016 de 22 de 

março de 2016, possibilitando o retomar de algumas operações de 

reconversão, designadamente a presente; --------------------------------------------  

C. A consolidação da atual fase de anteprojeto, de um projeto que está a ser 

executado por técnica municipal, permite reunir condições para a abertura 

do período de consulta/participação pública dos interessados na solução 

urbanística adotada; -------------------------------------------------------------------------  

D. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; ----------------------------------------------------  

E. O referido na informação nº 01/DAUGI/VV/RMH/2022 e na do Chefe de 

Divisão nº 15/DAUGI/RP/2022, quanto ao facto de estarem reunidas 

condições para se decidir sobre o projeto de loteamento; -------------------------  

F. A entrada em vigor da Lei 71/2021 de 04 de novembro, nova redação da 

Lei 91/95 de 2 de setembro, que vem permitir novamente a tomada de 

decisões nas AUGI sem título. ------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto no art.1º, da Lei 

91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente pelo 

disposto na alínea b) do nº2 do art.º 55º do RMAUGI e nas condições 

expressas nas informações técnicas referidas, relativamente aos seguintes 

pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar uma pequena alteração ao polígono AUGI; --------------------------------  

2. Aprovar a apresentação do projeto de loteamento aos interessados, e 

abertura do período de consulta/participação pública na solução urbanística 

adotada, pelo período de 30 dias, após notificação individual para o efeito. 

(…)” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero valorizar 

o trabalho que tem vindo a ser feito nesta área e nesta matéria pela equipa da 

Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal, em continuidade com o trabalho 

anteriormente realizado, porque é mais uma fase deste processo que dá 

passos significativos para a valorização das pessoas que habitam naquele 

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 248/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE SANTA MARIA, EM 

CAMARATE, A DESENVOLVER NO SISTEMA DE “INICIATIVA DOS 

INTERESSADOS”, COM A FIXAÇÃO DE UM PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS 

PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO (PROCº. Nº. 69.872 - SOCIEDADE QUINTA 

DE SANTA MARIA DE CAMARATE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.)   

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. A Sociedade Quinta de Santa Maria de Camarate – Investimentos 

Imobiliários S.A., proprietária dos prédios urbanos e rústico, denominados 

Quinta do Perro e Quinta de Santa Maria, respetivamente, em Camarate, 

veio nesta qualidade, requerer e apresentar elementos para a delimitação 

de uma Unidade de Execução, na União das Freguesias de Camarate, 

Unhos e Apelação; ----------------------------------------------------------------------------  

B. A unidade de execução ora pretendida insere-se num estudo de 

enquadramento urbanístico que abrange três quintas: Quinta de Santa 

Maria, Quinta do Redondo e Quinta da Encarnação. Para a área em causa 

nesta proposta, encontram-se previstas, de acordo com o estudo de 

enquadramento urbanístico, atividades económicas, de indústria e terciário, 

bem como áreas de cedência (espaços verdes e equipamento); ----------------  

C. Na 5.ª Reunião Ordinária de Câmara, realizada a 7 de dezembro de 2021, 

foi deliberada por unanimidade a abertura do período de discussão pública 

da Proposta N.º 564/2021, de Delimitação da Unidade de Execução da 

Quinta de Santa Maria, nos termos do artigo 89.º, do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão do Território (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio de 2015, alterado pelo Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro e pelo 

Decreto-Lei n.º 25/2021, de 28 de março); ---------------------------------------------  

D. Findo o período de discussão pública da proposta de delimitação da 

referida unidade de execução, decorrido no período de 17 de janeiro a 11 

de fevereiro de 2022, não houve qualquer participação registada, pelo que 

não se procedeu à elaboração de Relatório de Ponderação; ---------------------  

E. A Unidade de Execução Quinta de Santa Maria será executada através do 

sistema de “iniciativa dos interessados” nos termos do artigo 149.º do 

RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovado 

pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio. Trata-se de um único proprietário, 

sendo todos os encargos e benefícios assumidos pelo titular da Unidade de 

Execução, de Acordo com o disposto nos artigos 149.º de RJIGT e 55.º do 

RJUE, dispensando-se assim a celebração de contrato de urbanização. 

Para o efeito, foi assinada Declaração de Compromisso que constituiu o 

documento E/41581/2022 e fixado um prazo de 3 anos para a sua 

concretização; ----------------------------------------------------------------------------------  
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F. O teor da informação dos serviços municipais com o número 

02/DPU/MO/2022 e despachos sobre esta, da Chefe da DPU e do Diretor 

do DPGU, registados no documento informático n.º E/23483/2022, propõem 

aprovação da Delimitação da Unidade de Execução da Quinta de Santa 

Maria; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das atribuições 

previstas nas alíneas n), do n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 

e ainda nos termos dos artigos 147.º, 148.º e 149.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015, aprovar: -----  

A Delimitação da Unidade de Execução de Santa Maria, em Camarate, a 

desenvolver no sistema de “iniciativa dos interessados”, abrangendo a área 

definida e os termos de referência que constam da proposta dos serviços 

municipais em anexo, no âmbito do Processo 69.872/IGT/UE, com a fixação de 

um prazo de 3 anos para a sua concretização de acordo com a declaração 

apresentada pelo requerente. (…)” ------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, esta é uma 

unidade de execução em que não apresentamos o contrato de urbanização, 

considerando que é, apenas, um único proprietário. O facto da proposta não vir 

acompanhada pelo contrato de urbanização, poderá servir para 

desenvolvermos esta unidade o mais célere possível.  ---------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero colocar 

uma questão, não será necessário responder de imediato, fica na forma de 

requerimento, que é a seguinte: esta unidade de execução faz parte de uma 

unidade mais global, maior, mais abrangente com outros proprietários. É certo 

que gostaríamos que toda ela pudesse ser desenvolvida em conjunto, o estudo 

está feito nesse sentido, também é certo que havia trabalho realizado com os 

outros proprietários. Assim, deixo como requerimento saber do ponto de 

situação desses outros processos vizinhos, porque era muito importante e 
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proveitoso que se pudessem desenvolver, com os outros proprietários, o 

remanescente da parte agora em análise.  -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vereador, será entregue essa 

mesma informação assim que estiver disponível. Aquilo que não queremos é 

deixar “pendurado” alguém que já tem a capacidade para avançar, ficando a 

aguardar por todo o remanescente. Isso não faria sentido, porque iríamos estar 

a prejudicar todos.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 249/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DE CAMARATE, 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO (PROCº 

31.839/OM-D) ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A pedido União de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, foi 

solicitada a alteração de toponímia para arruamento em Camarate;  ----------  

B. A União de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, emitiu parecer 

favorável à designação da referida artéria, na sua reunião de executivo de 

20.09.2021, conforme registo E/45574/2022; -----------------------------------------  

C. É proposta a atribuição do seguinte topónimo: ---------------------------------------  

- Rua do Campo dos Bombeiros, com início indeterminado e termo na Rua 

Rocha Martins;  --------------------------------------------------------------------------------  

D. A designação da alteração da artéria, deve-se ao facto desta via ser 

conhecida há muitos anos por ser o único acesso ao campo dos Bombeiros 

Voluntários de Camarate, propriedade dos mesmos, razão pela qual se 

pretende a oficialização do referido topónimo para este arruamento; ----------  
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E. A proposta, foi apreciada pelos serviços no âmbito do processo n.º 

31.839/OM-D, propondo-se pela informação n.º 

004/RC/DPGU/DAU/Toponímia/2022 e despacho superior, a sua 

aprovação; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência estabelecida na alínea 

ss), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 

aprovar a atribuição da seguinte designação na localidade de Camarate:  --------     

 “Rua do Campo dos Bombeiros” com início indeterminado e termo na Rua 

Rocha Martins; conforme planta (…)”. --------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 250/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DE CATUJAL, NA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO (PROCº 

33.664/OM) ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A pedido dos moradores do Catujal ou Bairro das Coroas B, foi solicitada a 

alteração da localidade, uma vez que a mesma não reflete a realidade;  -----  

B. A União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, emitiu parecer 

favorável à designação da referida localidade, conforme registo 

E/119879/2021; --------------------------------------------------------------------------------  

C. É proposta a alteração na localidade do Catujal ou Bairro das Coroas B, 

para Parcela 6, ficando afetas a esta localidade a Rua Ruy de Carvalho e a 

Travessa Carlos Paredes e todos os edifícios e números de polícia 

existentes no local delimitado na planta (…); -----------------------------------------  
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D. A proposta, foi apreciada pelos serviços no âmbito do processo n.º 

33.664/OM, propondo-se pela informação n.º 

006/RC/DPGU/DAU/Toponímia/2021 e despacho superior, a sua 

aprovação; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência estabelecida na alínea 

ss), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 

aprovar a atribuição da seguinte designação na localidade de Catujal ou Bairro 

das Coroas B:  --------------------------------------------------------------------------------------  

“Parcela 6” ficando afetas a esta localidade a Rua Ruy de Carvalho e a 

Travessa Carlos Paredes e todos os edifícios e números de polícia 

existentes no local delimitado na planta (…)”. ----------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 251/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR: - 

A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ADESÃO; - O AUMENTO DO 

PERÍMETRO ABRANGIDO PELO PROGRAMA EXCECIONAL DE APOIO ÀS 

EMPRESAS AFETADAS DIRETAMENTE PELA OBRA DE REGULARIZAÇÃO 

FLUVIAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO E 

CONTROLO DE CHEIAS NA BAIXA DE SACAVÉM ------------------------------------  

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

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

A. Constituem atribuições da Câmara Municipal a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios da sua população em vários domínios, 

nomeadamente, ao nível da promoção do desenvolvimento, nos termos da 

alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----  

B. A Câmara Municipal de Loures aprovou na sua reunião ordinária de 24 de 

novembro de 2021, a atribuição de um apoio financeiro de 147.000,00€ 
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(cento e quarenta e sete mil euros) destinado ao “Novo Programa 

Excecional de apoio às Empresas Afetadas diretamente pela obra de 

regularização fluvial das águas residuais da ribeira do Prior Velho e 

controlo de cheias na baixa de Sacavém”; --------------------------------------------  

C. Em visita técnica ao local foi verificado que a R. Júlio Bruno da Costa 

Pereira se encontrava encerrada ao trânsito devido à ligação do novo 

caneiro à ribeira do Prior Velho; ----------------------------------------------------------  

D. Em reunião de avaliação com os empresários da nova área abrangida 

verificaram-se grandes constrangimentos económicos; ---------------------------  

E. O programa ainda tem dotação disponível na rubrica orçamental com a 

classificação 050103 2021 A 27, constando das Grandes Opções do Plano 

para 2022. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

De acordo com o estipulado no quadro de competências das autarquias locais, 

nomeadamente na promoção e apoio ao desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a atividade económica de interesse municipal, que a Câmara 

Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e aprove a prorrogação do prazo até 31 de 

maio de 2022, assim como, o aumento do perímetro abrangido pelo programa 

acima referido, de modo a mitigar os danos causados. (…)” --------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

O SR. VEREADOR NUNO DIAS NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ---------------  

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 227/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DO CARACOL SALOIO 

2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. O MUNICÍPIO DE LOURES tem como objetivo promover, desenvolver e valorizar 

o turismo ao serviço do crescimento económico através da criação de 

projetos sustentáveis com capacidade de fomentar a atração turística;---------  

B. Os eventos turísticos permitem potenciar o conhecimento do concelho, 

estabelecendo áreas prioritárias de ação, entre as quais se inclui a 

gastronomia, que são fundamentais para a valorização económica da região;    

C. O Festival do Caracol Saloio é um evento com uma dimensão que lhe 

confere notoriedade a nível nacional e internacional, o que pode ser 

comprovado pela entrada para o World Guinness Book em 2009 com o 

“Maior Tacho de Caracóis do Mundo” e com a participação no programa 

Bizarre Foods do Travel Chanel em 2014;  ----------------------------------------------  

D. Que a próxima edição terá lugar entre os dias 30 de junho a 17 de julho, 

havendo a necessidade de alteração de localização do evento, bem como de 

adaptação das normas de participação como resultado da avaliação das 

edições anteriores. -----------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na alínea ff) do 

n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, aprovar as normas de participação do Festival do Caracol Saloio 

2022. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, peço para 

passar um breve vídeo sobre o evento.  -----------------------------------------------------  

Importa dar aqui duas notas, que são notórias, sobre a apresentação do vídeo, 

que é a mudança do local e o fim da tenda.  -----------------------------------------------  

Sobre a mudança do local, é importante que se diga que não é uma decisão 

arbitrária. Foi pedido aos técnicos do serviço para fazerem algumas 

comparações de possíveis locais no centro da freguesia, nomeadamente, o 

Casalinho das Tinalhas e o Parque Adão Barata e a melhor solução, na 

Freguesia de Loures, foi passar para o Parque Verde, junto ao LoureShopping.  
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Quanto ao final da tenda, enquanto utilizador e pelos participantes, sempre foi 

dito que era muito barulhento, muito cheiro, muito calor e que era muito 

confuso. Portanto, neste período, ainda em pandemia, nada melhor do que 

fazer eventos ao ar livre e, como puderam observar na exibição do vídeo, 

oitenta por cento do evento será ao ar livre, o que nos irá permitir crescer e dar 

melhor qualidade a quem nos visita e a quem trabalha durante aquele período.   

Quero deixar, também, duas notas que são importantes, mas que não são 

notórias. Ou seja, reunimos com alguns dos participantes habituais no festival, 

também lhes foi mostrado este projeto, mostraram-se bastante agradados pelo 

saldo qualitativo que o mesmo mostrava ter, e que iriam aguardar pelas normas 

para poderem voltar a participar.  --------------------------------------------------------------  

Há, também, uma nova decisão. Conforme já referi nesta reunião, devemos 

tomar decisões políticas, e uma dessas decisões é que deixaram de ser quatro 

os restaurantes apurados e, sendo aprovada a proposta, passarão a ser três. 

Ou seja, deixamos de ter quarenta por cento dos restaurantes apurados de um 

ano para o outro.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Uma outra questão levantada, pelos participantes no decurso destas reuniões 

individuais, é o tempo da preparação. Ou seja, quando terminava o concurso já 

se sabia quem eram os apurados, o que era uma desigualdade a nível de 

preparação, porque sabiam antes dos outros concorrentes. Portanto, quando 

se abrirem as inscrições será o momento em que os apurados diretamente, 

sem terem de fazer a prova cega, terão conhecimento.  --------------------------------  

Há, também, algumas alterações no articulado das normas, mas são situações 

menores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, é 

reconhecida a importância da realização do Festival do Caracol Saloio para a 

promoção e valorização do território do nosso concelho, em particular da 

cidade de Loures, que viu nos dois últimos anos o evento suspenso devido à 

pandemia, mas que anteriormente teve um crescimento bastante acentuado 

tendo atingido, em dois mil e dezanove, perto de cento e dez mil visitantes. -----  

Antes de visualizar esta proposta não conhecíamos estas imagens que agora 

nos foram apresentadas, e valorizamos o esforço para melhorar as condições 
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do evento. Estamos de acordo, também, com a generalidade das normas de 

participação que nos foram apresentadas para aprovação nesta reunião de 

Câmara, mas não estamos de acordo com o artigo segundo, onde se prevê a 

deslocalização deste evento do centro da cidade. Ou seja, desloca-se o evento 

para uma zona periférica da cidade, mesmo sendo dentro da Freguesia de 

Loures, mas para uma zona periférica da cidade, contribuindo, dessa forma, 

para a desertificação do centro da cidade nessa época, uma vez que este 

evento trazia muita gente para o centro da cidade.  --------------------------------------  

Portanto, não podemos estar de acordo com a deslocalização deste evento 

para fora do centro da cidade. Assim, quero colocar as seguintes questões: 

foram equacionados outros espaços no centro da cidade, tendo em conta que o 

antigo espaço não pode ser utilizado por via daquilo que ali se vai construir, 

para a realização do evento? Se foram, quais as razões e os motivos que 

levaram à não escolha desses locais? Foi ouvido um parceiro importante que o 

Município tem, a Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos 

Concelhos de Loures e Odivelas nesta questão? Mesmo não sendo uma parte 

ativa na participação do festival, mas tendo em conta que é uma parte ativa na 

promoção do comércio no centro da cidade. Questiono, também, se estão 

salvaguardadas as infraestruturas para a realização deste evento, em particular 

o encaminhamento das águas residuais, tendo em conta que, pelas imagens, 

está na zona mais baixa. Esse encaminhamento das águas residuais está 

contemplado aquando da realização do evento?  -----------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, agradeço 

as questões colocadas e uma delas permite-me reforçar que os serviços 

tiveram o cuidado de procurar alternativas, no centro da nossa cidade de 

Loures.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta questão leva-me a uma pequena provocação. Ou seja, moro em Loures 

quase há vinte e quatro anos e, efetivamente, não há condições no centro da 

cidade de Loures, e muita responsabilidade tem a Coligação Democrática 

Unitária, que nos governa há muitos, muitos anos, de não ter proporcionado 

alternativas. Portanto, na cidade de Loures há essa dificuldade, entre outras, 
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nomeadamente, poucos habitantes a residir no centro da cidade. Mas o facto é 

que não existem alternativas para a criação e para a promoção destes eventos.  

Conforme referi, avaliámos o Casalinho das Tinhalhas e, inclusivamente, o 

Parque Adão Barata.  -----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à terceira questão que colocou, da criação das infraestruturas 

necessárias para comportar um evento desta natureza, a melhor solução 

acabou por ser o Parque Verde do LoureShopping, porque os mesmos, na 

parceria que estão a fazer, estão a desonerar o Município do custo da criação 

das infraestruturas necessárias para o evento.  -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Podendo compreender todas 

essas situações e havendo um promotor, que é um grande comerciante da 

Freguesia de Loures, que a opção tenha sido optar por um grande 

comerciante, em detrimento do pequeno e médio comércio no centro da 

cidade. É óbvio que a capacidade financeira dessa zona comercial não se pode 

comparar com o comércio local aqui existente. Assim, devolvo-lhe a 

provocação, sendo o Partido Social Democrata um defensor, e grande 

defensor, do comércio e do comércio local, pelo menos foi no passado 

relativamente a algumas intervenções que a Coligação Democrática Unitária 

fez para beneficiar o centro da cidade, porque fomos acusados pelo Partido 

Social Democrata de estar a destruir o centro da cidade, agora é o próprio 

Partido Social Democrata que apresenta uma proposta para retirar um grande 

evento de centro da cidade para uma zona periférica do centro, prejudicando, 

do nosso ponto de vista, o comércio local.  -------------------------------------------------  

De facto, disse bem, o centro da cidade tem poucas pessoas, mas este evento, 

fora da cidade, vai fazer com que venham muito menos pessoas para o centro 

da cidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, relativamente a este 

ponto tive oportunidade de acompanhar o senhor Vereador Vasco Touguinha 

numa reunião levada a cabo com a Associação Empresarial de Comércio e 

Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas, onde, de faco, foram 
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apresentadas as circunstâncias que levam esta Câmara à tomada de decisão 

de levar este evento para o Infantado.  ------------------------------------------------------  

Como referiu o senhor Vereador, e convém reforçar, foram exploradas outras 

hipóteses no centro de Loures e não foram encontradas. Por isso, o 

compromisso que estabelecemos foi de avaliar o evento neste primeiro ano, 

num outro enquadramento que vai dignificar ainda mais este certame.  -----------  

Há aqui um ponto que convém, também, trazer à colação, não escamoteando 

uma certa realidade. Ou seja, o Festival do Caracol Saloio como podemos 

facilmente fazer a correlação, não trazia mais pessoas ao comércio local. 

Sabemos disso e a própria Associação de Comerciantes não disse o contrário 

na reunião que tivemos, porque o horário de funcionamento do Festival era um 

horário que não coincidia com o do comércio, apenas coincidiam numa hora, 

até às dezanove horas.  --------------------------------------------------------------------------  

Quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, nada temos contra 

a iniciativa privada, seja ela de que índole for. Seja ela uma superfície 

comercial, seja ela o pequeno comerciante. Mas tudo faremos, e também foi 

esse o nosso compromisso juntamente com a Associação de Comerciantes, 

para trazer novas dinâmicas ao centro de Loures, inclusivamente, deixámos a 

nossa inteira disponibilidade para aceitar as propostas que possam apresentar. 

Ficou esse compromisso da Associação de Comerciantes, que também têm um 

Presidente recentemente eleito, para apresentar junto da Câmara Municipal um 

conjunto de iniciativas e de dinâmicas, que possamos fazer em conjunto. --------  

Portanto, este ano o teste é este e tivemos oportunidade de perceber a 

qualidade que o evento pode ganhar. Convém relembrar as condições térmicas 

que se sentiam dentro da tenda do Festival, onde a temperatura era de 

quarenta graus. Penso que devemos fazer uma análise retrospetiva às 

condições onde este certame se realizava, exatamente no mesmo local, no 

mesmo modelo, há mais de uma década. Volvidos que estão os tempos, e 

sublinhando que por circunstâncias adversas à nossa vontade, como é óbvio e 

evidente, num primeiro ano de mandato era muito mais fácil para todos 

implementarmos a iniciativa exatamente no mesmo local. Acontece que nesse 

local já está um edifício e coube a este Executivo Municipal, nomeadamente, 

ao Vereador que tem o pelouro, encontrar alternativas. As alternativas no 
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centro da cidade não poderiam ir mais além do que aquelas que foram 

identificadas pelo Vereador Vasco Touguinha e, sendo assim, resta-nos 

assumir a responsabilidade desta mudança de lugar em coletivo. Cá 

estaremos, com a mesma dignidade e com a mesma lisura, para apreciar a 

situação depois da realização deste evento.  ----------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, estamos aqui 

a falar do local onde vai ser realizado o Festival do Caracol Saloio. Ora, como a 

senhora Vice-Presidente já referiu é impossível que se realize no local anterior, 

porque está ali a ser construído um prédio. Mas dizer que a localização para o 

evento diminui a importância que o Executivo Municipal dá ao comercio local, 

obriga-se a dizer o que é dito por vários comerciantes. Ou seja, que o que 

matou o comércio local foi a obra de vossas excelências na rua principal de 

Loures. Isso é que matou o comércio local e é da vossa responsabilidade, da 

responsabilidade da Coligação Democrática Unitária. Falem com o comércio 

local, faço esse desafio, e perguntem o que é que os matou, porque quem 

matou o comércio naquela rua foi a obra que foi feita no mandato da Coligação 

Democrática Unitária, ao acabar com os dois sentidos e ao acabar com o 

estacionamento. Isto sem falar das questões de segurança a que assistimos 

diariamente, porque todos os dias se veem ambulâncias a galgar passeios 

porque não conseguem passar, sem falar na segurança.  -----------------------------  

Quando o senhor Vereador Paulo Rui Amado diz que o evento vai para a 

periferia de Loures, penso que o Infantado não é propriamente a periferia, 

porque, se calhar, tem mais pessoas a viver que o centro de Loures. Por isso 

questiono, há comércio local de primeira e segunda classe? O comércio local 

do Infantado não conta? Não existe comércio local no Infantado. Existe e, 

felizmente, muito. Colocamos o comércio local em diferentes categorias? --------  

Quero, acima de tudo, dar os parabéns ao senhor Vereador Vasco Touguinha e 

a toda a sua equipa, pelo esforço e pelo trabalho que dedicaram a uma nova 

experiência. Vamos experimentar e ver como corre. Como já demos provas, 

não somos de ideias fixas e de mentes fechadas. Já demos provas disso. Se 

correr mal estamos cá para assumir e para mudar, mas vale a pena 

experimentar.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Assim, quero que o senhor Vereador Vasco Touguinha transmita a todos os 

trabalhadores da Divisão de Turismo a forma como trabalharam neste projeto. 

Sabemos bem quem é que matou o comércio local em Loures. No Infantado 

também vivem pessoas e também existe comércio local.  -----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, 

agradeço-lhe este conforto, bem como ao restante Executivo com 

responsabilidades, aos restantes trabalhadores e para com esta decisão que 

tivemos de tomar na Divisão.  ------------------------------------------------------------------  

Passei várias reuniões de Câmara, como pedem ter constatado, a falar pouco, 

mas estava a ouvir, e ouvi várias vezes a palavra coerência e que tínhamos de 

ser coerentes. Ainda há pouco, acerca de eventos desportivos, ouvimos que 

participavam um número elevado de atletas, mas que depois saiam e não 

ficava lá nenhum. Ora, neste evento falamos em cem mil pessoas que vêm, 

participam no evento e, infelizmente, por decisões estruturantes tomadas por 

Executivos da Coligação Democrática Unitária, não ficam, não voltam e não 

participam a não ser num próximo evento. O que não é uma continuidade que é 

aquilo que queremos.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: O senhor Presidente acabou por 

dizer quase tudo o que me ia na alma. Apenas para dizer que também estive 

presente, com a senhora Vice-Presidente, na reunião com a Associação 

Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas. 

Comprometemo-nos a ouvi-los assim que tivessem ideias para novas 

iniciativas para a cidade de Loures, e as palavras da senhora Vice-Presidente, 

que subscrevo, foram que nos desafiassem, porque estamos disponíveis para 

fazer novas iniciativas.  ---------------------------------------------------------------------------  

Eu próprio, com a Divisão de Economia e Inovação, estamos a estudar novas 

iniciativas para o desenvolvimento e para apoiar o comércio local, porque 

antes, agora e depois, há uma grande preocupação com o comércio local. Mas 

o comércio local existe na Freguesia de Loures, como existe na Freguesia de 

Lousa, como existe na Freguesia de Bucelas, como em Santo António dos 
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Cavaleiros, como em todas as outras freguesias da zona oriental. Portanto, 

temos de ter esse cuidado e ser transversais ao comércio local.  --------------------  

Por isso, quero dar os parabéns ao senhor Vereador Vasco Touguinha pelo 

trabalho que foi feito, para realizar o Festival do Caracol Saloio. Foi um trabalho 

bem pensado, bem ponderado e bem estruturado. Penso, tenho quase a 

certeza, que vai ser um sucesso.  -------------------------------------------------------------  

Como referiu o senhor Presidente, e muito bem, acho que nos devem dar o 

benefício da dúvida por tentarmos inovar. Este concelho carece de inovação, e 

é para isso que estamos a trabalhar conjuntamente com todos os empresários 

e com todas as empresas. Tenho um grande foco nesta área para que se 

possa criar riqueza neste território, que bem merece. -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, para que não 

restem dúvidas, penso que não podemos ter uma memória assim tão curta, 

porque a preocupação demonstrada agora pelo senhor Vereador Paulo Rui 

Amado parece que não foi tida em consideração no mandato anterior da 

Coligação Democrática Unitária, quando houve uma “machadada” muito forte 

ao comércio local em toda esta zona, quando decidiram retirar o desfile de 

carnaval infantil do centro de Loures e passá-lo para o Infantado. Mas não foi 

só por causa das obras, passaram-no para o Infantado numa altura em que 

estava o comércio aberto. Aí sim, vinham pessoas de fora, para circular. Goste-

se, ou não, da reabilitação, mas finalmente havia espaço, porque aquela 

avenida parece que foi feita para o carnaval, e nunca foi utilizada no carnaval 

porque vossas excelências acharam que devia ser no Infantado. --------------------   

Foi isto que aconteceu. Esta situação foi levantada por mim inúmeras vezes em 

reunião de Câmara, numa altura em que o comércio local estava aberto, e as 

pessoas não vinham só para comer uns caracóis e conviver num recinto 

fechado. As pessoas vinham para usufruir de toda a venida, mas, por opção 

vossa, foi retirado do centro de Loures. Portanto, é algo que temos de ponderar 

e ver como é que se vai realizar. Temos uma avenida tão larga, só com um 

sentido, mas basta circularmos em Loures, às cinco da tarde, para chegar à 

conclusão que aquela obra muito pouco serve o comércio local que lá está 

instalado.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, O que 

referi foi que o evento foi retirado do centro da cidade e não de Loures, porque 

como também disse, o Infantado é Loures e o comércio local, no Infantado, não 

é o LoureShopping, porque este evento vai ocorrer no “quintal” do Shopping. 

Ou seja, é nas traseiras do Shopping, muito afastado do comércio local do 

Infantado. Ora se há tanta perturbação, se a população achou inconveniente, 

ou desagradável, ou contestou a obra da avenida de Loures, estranho como é 

que a Coligação Democrática Unitária, na Freguesia de Loures, volta a ganhar 

as eleições. Não sei se foi pela avenida, mas se há um descontentamento tão 

grande relativamente a essa matéria, os senhores têm agora hipótese, nos 

próximos três anos, de reverter os sentidos na rua principal de Loures, ou fazer 

uma nova obra para repor os dois sentidos.  -----------------------------------------------  

Penso que é importante valorizamos o trabalho feito e o comércio local. Todos 

os eventos que se fazem em Loures, e este era mais um evento que se fazia 

em Loures, no centro da cidade de Loures, mas que passa para a periferia do 

centro da cidade.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

esta matéria quero dizer que, de facto, a proposta apresentada não ajuda o 

comércio local da cidade de Loures. Este é um facto e haveria outras soluções 

que ajudavam muito mais o comércio local da cidade de Loures. Esta decisão 

que vamos aqui tomar, de retirar o Festival do Caracol Saloio da cidade, vai 

marcar o futuro da cidade de Loures e é uma decisão que, no nosso 

entendimento, não é correta.  -------------------------------------------------------------------  

Mas, diz-se tanta coisa, que ainda irei ouvir dizer que o facto do Festival do 

Caracol Saloio ir para o lado do LoureShopping foi uma boa medida para o 

comércio local na cidade de Loures. Ainda vou ouvir isso. Não será hoje, mas 

irei ouvir isso. Diz-se tanta coisa que até isso irei ouvir. Ficarei à espera de 

ouvir essas palavras de algum dos senhores Vereadores.  Mas não foi uma boa 

decisão.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero referir, também, claramente, que a obra da Rua da República na cidade 

de Loures foi feita no primeiro mandato, onde havia uma gestão da Coligação 

Democrática Unitária com o Partido Social Democrata. Agora, dá mais jeito 
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dizer que a obra da Rua da República é uma obra má, ou negativa, porque foi 

feita pela Coligação Democrática Unitária e tudo o que for para dizer mal, para 

descaracterizar, ou dizer mentiras é nessa onda que estamos nesta Câmara.  --  

Portanto, é muito natural que os senhores eleitos pelo Partido Social 

Democrata, que na altura estavam na Câmara connosco e que acompanharam 

esta situação, agora venham dizer que foi um desastre para a cidade. Quero 

vos dizer que, em nosso entender, a decisão que tomámos foi uma decisão 

positiva para a cidade, porque permite à cidade ter outra vivência. É evidente 

que a cidade necessita de ter outro tipo de respostas, e entendemos que 

devem ser dadas as oportunidades que estão a ser dadas, neste momento, 

para que haja outro tipo de respostas à população dentro da cidade de Loures. 

Por exemplo, uma delas é a possibilidade de abrir uma Loja do Cidadão, que é 

uma possibilidade que está, neste momento, em cima da mesa. Ainda não foi 

apresentada candidatura, mas esperamos que esse projeto seja concretizado. 

É muito importante que seja concretizado com as valências todas que já 

estavam previstas com algumas entidades, que já tinham dado o seu acordo a 

participar nesta Loja do Cidadão aqui no centro da cidade de Loures. São estas 

situações que permitem dar outra vida à cidade e, evidentemente, a questão do 

Festival do Caracol Saloio também ajudava a que essa vivência da cidade 

fosse diferente. Razão pela qual não concordamos com a proposta que está 

aqui a ser feita.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores dizem que o evento vai correr bem. Eu tenho a certeza que vai 

correr bem. Nesta altura estamos numa fase mais calma das medidas da 

pandemia, e é evidente que todas estas iniciativas vão ser procuradas pelas 

pessoas até de uma outra forma. Já era um grande um grande evento, e esta 

edição vai ser um grande evento. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não é 

isso que está em causa, nem é por causa da nova localização que não vai ser 

um grande evento. A questão que se coloca é que esse grande evento deveria 

ocorrer no centro da cidade.  -------------------------------------------------------------------  

Portanto, aquilo que desejamos é que tudo corra bem, que seja um grande 

evento, como esperamos que venha a ser, mas não concordamos com a sua 

localização. Pensamos que deveríamos fazer um esforço maior para que ele se 

mantivesse no centro da cidade, porque isso era importante para o cento da 
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cidade de Loures. Era esta clarificação que queria fazer sobre o nosso 

posicionamento sobre esta matéria.  ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhores Vereadores Paulo Rui 

Amado e Gonçalo Caroço, quero deixar duas notas que me parecem 

importantes quando estamos neste tipo de discussão. Ou seja, nós mudamos a 

localização de um evento, por impossibilidade física de espaço, para uma zona 

onde essa possibilidade física existe e no vosso entendimento estamos a dar 

uma “machadada” final no comércio local de Loures. Ao contrário do projeto 

que havia para os dois edifícios que tinham sido comparados por vossas 

excelências, o Romeu e Julieta, que era retirar todos os serviços municipais, 

durante todo o ano, do centro de Loures e passá-los para uma outra zona. Isso 

não era verdade se não tivesse sido feita a aquisição dos dois edifícios a um 

mês das eleições e, depois, mais quatro anos para se ponderar aquilo que se 

iria fazer com eles. A realidade é esta. Em dois mil e dezassete foram 

adquiridos, e quatro anos depois logo se veria o que se iria fazer e, de facto, 

saiu um anteprojeto de qualquer coisa. Vamos ver o que é que dá.  ----------------  

Diga-se o que se disser, mas só quem não sai daqui às dezoito horas é que 

não conhece que a vivência local não existe. Depois de se fazer esta grande 

avenida, compraram-se dois equipamentos, para onde se estava pensa mudar 

até o refeitório municipal. Ou seja, mudar tudo o que trazia vivência efetiva e de 

forma regular ao centro de Loures, não por eventos, durante todo o ano. É 

agora mudar a localização do Festival do Caracol Saloio que vai ser a pior 

coisa do mundo para o comércio local. Penso que deve haver um pouco de 

bom senso naquilo que estamos a discutir.  ------------------------------------------------  

Portanto, concordam com as obras que se fizeram na Rua da República, muito 

bem, porque se não concordassem não a teriam feito. Mas a posição da 

bancada do Partido Socialista sempre foi que esta não era a melhor solução 

para o local, porque trazia prejuízos imediatos e graves para o comércio local 

naquela zona. Nessa altura foi o que aconteceu.  ----------------------------------------  

Penso que não faz sentido estarem a juntar uma série de conversas, 

nomeadamente, que o facto de se mudar o Festival do Caracol Saloio para o 

Infantado, que vai ser uma “chatice” para o comércio local que vai ser 
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prejudicado. Mas é uma “chatice” iniciada por vossas excelências logo naquela 

requalificação espetacular da Rua da República, e agradecemos que não 

ponham lá mais esplanadas, porque caso os bombeiros tivessem de passar 

tinham de as tirar. É isto que temos e é disto que estamos aqui a falar.  -----------  

Aquilo que fez tremer, efetivamente, o comércio local, tirando a pandemia e a 

guerra, foi uma reabilitação completa daquela rua. Eu compreendo que quem 

fez aquele projeto deve ter olhado para o Saldanha e pensou que esta rua 

daria um bom Saldanha, de facto, espaço tem, mas vivência não existe. Esta 

intervenção veio limitar, e muito, até a própria circulação no centro de Loures. 

Se tivéssemos ido de encontro às vossas pretensões para reabilitação dos 

edifícios Romeu e Julieta para ali instalar todos os serviços municipais era, de 

facto, uma poupança de meio milhão de euros por ano, em rendas, mas essa 

poupança iria significar, garantidamente, que o centro de Loures deixaria de 

existir tal como ele existe.  -----------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Vereador Gonçalo 

Caroço, daqui a pouco vou ouvir a bancada da Coligação Democrática Unitária 

dizer que o Partido Social Democrata já esteve a governar a Câmara Municipal 

de Loures. Ainda não esteve. Mas na sua intervenção parece que a 

responsabilidade da obra da Rua da República tinha sido do Partido Social 

Democrata. Portanto, peço para ouvir aquilo que os senhores Vereadores 

Fernando Costa e Nuno Botelho disseram, na altura, em relação à Rua da 

República, para ver quais foram as propostas deles, e deixe-me dizer que a 

pressa é inimiga da perfeição.  -----------------------------------------------------------------        

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, apenas 

para clarificar sobre a questão do carnaval infantil, porque sobre outras 

questões o senhor Vereador Tiago Matias irá clarificar e elucidar esta Câmara, 

em particular o senhor Vereador Nuno Dias, porque está muito confuso.  ---------  

Quanto à questão do Carnaval infantil é preciso referir que havia problemas de 

segurança com os autocarros, que impediram que fosse feito no centro da 

cidade. Foi esse o problema. Ou seja, não havia a possibilidade de circulação 

dos autocarros para as crianças poderem subir para os autocarros. Portanto, o 
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único ano em que se fez foram postas em causa questões de segurança das 

crianças, e decidimos que não podiam voltar a acontecer. Razão pela qual 

houve uma modificação do local. Estamos a falar de mais de cinco mil crianças 

e a partir do momento em que existe uma dificuldade para que os autocarros, 

que eram dezenas e dezenas deles, pudessem circular de forma segura, 

mudámos o local, porque as crianças estavam acima de tudo.  ----------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, não fazia 

intenções de intervir, mas há coisas que são ditas que merecem a reposição da 

verdade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro quero dizer ao senhor Vereador Nuno Dias que este concelho, durante 

doze anos, do ponto de vista da reabilitação do espaço público e de obras de 

reabilitação urbana teve um atraso, efetivamente, enorme. Naturalmente vai-

me falar na rua Estado da Índia, mas era um projeto que tínhamos deixado.  ----  

Se há cidades que tinham um atraso enorme nas questões de mobilidade e de 

oferecer aos peões o centro das cidades, Loures era um desses casos. 

Efetivamente, o projeto que fizemos vem repor muito desse atraso que havia, 

em dar às pessoas o espaço público que merecem no centro das cidades. ------  

Senhor Vereador, não costumo ter este tipo de argumentos, mas cresci e vivi 

no centro de Loures, durante trinta anos, e sei o que era a Rua da República 

com dois sentidos, a confusão, os problemas de trânsito e de segurança que ali 

existiam. Isto é que era uma realidade. Não era às dezassete ou dezoito horas, 

era o dia todo, porque era só mesmo para questões rodoviárias. Esta é que é a 

realidade.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Não venha com demagogia, porque o comércio local e a renovação dos 

espaços não se fazem de um dia para o outro, nem é possível que aconteça a 

transferência do espaço para peões no dia a seguir. Mas na verdade é o que 

se vê hoje na Rua da República, quantos espaços novos ali existem de novo e 

quantas renovações estão a acontecer? Se fizermos as contas terá muitas 

surpresas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas dizer que a cidade de Loures não merecia e não precisava de um espaço 

com estas condições, à semelhança de diversas cidades do nosso país que já 
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têm esta renovação há muitos anos, é realmente muita demagogia de quem 

não viveu, nem nunca cá esteve antes.  -----------------------------------------------------  

Fazer-se demagogia com as questões de segurança, sabendo que durante os 

projetos tivemos o cuidado de pedir parecer a todas as entidades, para deixar 

tudo isso garantido, é que é demagogia política. Como se fosse possível fazer 

um projeto daqueles sem pedir parecer às entidades e continuar-se aqui, 

desonestamente, a falar-se disso, como se isso não tivesse acontecido. Isso é 

que faz mal à nossa democracia. Mas temos que ouvir isso. Não foi o senhor 

Vereador, foi o senhor Presidente que, mais uma vez, veio aqui falar nas 

questões de segurança como se isso não tivesse ficado garantido nos projetos. 

Foi um processo partilhado, participado, em que a reabilitação urbana e o 

espaço público saiu valorizado. Estamos certos que o centro da cidade de 

Loures e o comércio local saíram valorizados.  --------------------------------------------  

Senhor Vereador, sobre os edifícios Romeu e Julieta, que não se diga metade 

da verdade já estamos habituados, agora, não dizer a verdade é que eu, da 

sua parte, não estava à espera.  ---------------------------------------------------------------  

No processo de candidatura de aquisição dos dois edifícios, que foi no final do 

nosso primeiro mandato, depois de existirem dois edifícios de quinze andares, 

durante doze anos, no centro da cidade de Loures, completamente devolutos 

por conta dos pombos, com grandes problemas de insalubridade que os 

senhores não resolveram durante doze anos, o Município de Loures conseguiu, 

à ultima da hora, com grande esforço e com uma massa falida da Caixa Geral 

de Depósitos, um grande negócio que aqui foi comprovado financeiramente por 

aquilo que os nossos serviços produziram do ponto de vista técnico. Muitos dos 

técnicos que produziram esses documentos são responsáveis e até dirigentes 

desta casa, onde era comprovado, efetivamente, não foi no vazio, está lá 

escrito, que seria para os edifícios arrendados fora do centro de Loures, Sabe 

quais são? Posso dizer-lhe quais são. São os do Infantado e a Cooperativa 

Agrícola de Loures. Portanto, não diga que eram os edifícios do centro de 

Loures, porque não eram e está escrito no documento. Não venha dizer que 

íamos tirar serviços municipais do centro de Loures, porque não é verdade. 

Esses quatrocentos mil euros de rendas são, essencialmente, da Cooperativa 

Agrícola de Loures e do Infantado.  -----------------------------------------------------------  
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Portanto, senhor Presidente, o que deixámos foi um ativo de enorme qualidade. 

Tenho pena que esse ativo, que penso foi candidatado e estava previsto no 

caderno de encargos para alojamento estudantil, que essa candidatura tenha 

sido rejeitada. É uma pena que tendo deixado esse ativo e tendo feito uma 

candidatura, que não tenha sido aprovada, porque era uma necessidade 

importante naquela zona do território do nosso concelho. ------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Tiago Matias eu 

também não ia falar neste ponto, mas depois de o ouvir quero dizer o seguinte:   

O senhor Vereador também gosta de dizer palavras que eu não disse, porque 

eu não disse que não existiam pareceres. O que referi foi ausência de 

segurança. Penso que não sou só eu que vejo as ambulâncias a galgar os 

passeios com os peões ali ao lado. Serei só eu? Isso é segurança?  ---------------  

Hoje, vem o senhor Vereador Tiago Matias dizer que a Rua da República é 

segura. É seguro? O senhor Vereador tem o topete de dizer que é segura 

quando não há a mínima segurança para as ambulâncias passarem, porque 

têm de galgar os passeios? Desculpe que lhe diga, mas não é segura. Aliás, 

pergunte aos bombeiros se sentem segurança. Eu, por acaso, pergunto. ---------  

Sobre os edifícios Romeu e Julieta aquilo que o senhor Vereador disse foi o 

seguinte: “nós, gestão da Coligação Democrática Unitária, a um mês antes das 

eleições de dois mil e dezassete, tínhamos de adquirir aquele edifício”. Não 

estou a falar da bondade do negócio, mas o facto é que se comprou aquele 

equipamento. Ora, se era tão urgente, tão prioritário, estiveram mais quatro 

anos a fazer o quê? Os edifícios foram comprados em dois mil e dezassete, os 

senhores governaram a Câmara até outubro de dois mil e vinte e um, nesses 

quatro anos o que é que fizeram? -------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador agora vem dizer que quer ver o que vamos fazer. Mas nós 

estamos em funções e na posse daqueles edifícios apenas há seis meses, 

enquanto os senhores estiveram quatro anos, e o que é que fizeram? Zero. Os 

senhores da Coligação Democrática Unitária estiveram, na vossa gestão, 

quatro anos na posse daqueles dois imóveis e aquilo que fizeram foi zero. 

Agora querem exigir da Câmara, desta gestão, que em seis meses façamos 

aquilo que não conseguiram fazer em quatro anos.  -------------------------------------  
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Senhor Vereador, isto não cabe na cabeça de ninguém. Tanta urgência como 

agora acabou de dizer, mas estiveram quatro anos em que nada fizeram. 

Portanto, quantas candidaturas apresentaram e o que é que ali fizeram em 

quatro anos? Nada.  -------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, sobre requalificações do espaço público eu aceito desafios. 

O senhor Vereador tem legitimidade porque viveu aqui. Eu nasci e vivi em 

Sacavém, mas fale com as pessoas sobre a intervenção que fizeram em frente 

à Junta de Freguesia de Sacavém. No projeto estava tudo muito bonito, mas na 

realidade é que as pessoas caem e têm acidentes por desníveis de passeios, e 

nem sequer perguntaram à Junta de Freguesia como é que se devia fazer. Mas 

o senhor Vereador vá a Sacavém e pergunte às pessoas se gostam daquela 

requalificação.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda, quanto às requalificações, vá ao comércio local de Camarate e pergunte 

aos comerciantes se gostaram da requalificação que os senhores da Coligação 

Democrática Unitária fizeram naquela via. Perguntem, porque eu pergunto e a 

resposta é que não gostaram.  -----------------------------------------------------------------  

Vão a Moscavide e perguntem, aos comerciantes de Moscavide, se gostaram 

daquela requalificação que os senhores da Coligação Democrática Unitária 

fizerem. Perguntem, porque eu pergunto e a resposta é que não gostaram.  -----  

O senhor Vereador está-se a rir, mas não acha que é sério? Acha que a obra 

que fizeram na via principal de Camarate não matou o comércio local? Matou 

senhor Vereador, e estou para lá ir com o senhor falar com aquelas pessoas. 

Matou o comercio local em Camarate, em Moscavide e aqui em Loures. 

Portanto, quando se fala em requalificações falem com as pessoas. Basta ir ao 

comércio local na rua principal de Camarate, na rua principal de Moscavide e 

em Loures, e perguntar se gostaram da excelência da requalificação que a 

gestão da Coligação Democrática Unitária fez nestas três vias. Eu pergunto e 

não gostaram.  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, a discussão já 

vai longa e afastou-se de tal forma daquilo que é o objeto que temos em 

discussão, que até me sinto na obrigação de recordar que aquilo que estamos 

aqui a discutir é o Festival do Caracol Saloio, porque já demos quase a volta ao 
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concelho, à requalificação e ao espaço público e ainda não comemos caracóis. 

Portanto, sinto-me na obrigação de recolocar a discussão, sem perder a 

oportunidade de também dizer alguma coisa sobre o que aqui foi dito e que me 

merece, obviamente, alguns comentários.  -------------------------------------------------  

Assim, quero relembrar que, de facto, o que está aqui em causa é a 

relocalização do Festival do Caracol Saloio. Não é nada que tivéssemos 

desejado. É uma contingência, que resulta do facto do Município, durante 

muitos anos, ter realizado esta iniciativa em articulação com os comerciantes 

aqui de Loures, num espaço que não era municipal. Ou seja, um espaço em 

que o proprietário entendeu, agora, no seu legítimo direito de proprietário, que 

estava na altura de avançar com a promoção imobiliária que tem licenciada 

para aquele espaço. Portanto, instalou lá um prédio, o terreno não era nosso, e 

temos que acatar a decisão que ali não se poderá realizar o Festival do Caracol 

Saloio.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, a questão que se coloca imediatamente a seguir é onde localizar esta 

importante iniciativa. A iniciativa vale por si e, de alguma forma, também tem 

um valor que não se esgota em si mesma e gera sinergias com uma outra 

importante iniciativa que são as festas do concelho de Loures.  ----------------------  

No mês de julho, entre a sinergia gerada por aqueles que vêm às festas de 

Loures para assistir a espetáculos de qualidade, espero que este ano 

continuem a existir, e aqueles que vêm ao Festival do Caracol Saloio, acaba 

por se criar o princípio de que uma coisa arrasta a outra e as pessoas acabam 

por circular dentro deste espaço. Mas, mais do que isso, tomam, também, 

contato com o comércio que está aberto, vão à restauração local e acabam por 

ser consumidores fora do Caracol Saloio. Portanto, há aqui um efeito de 

arrastamento, de atração para o centro da cidade e para o comércio que existe 

no centro da cidade, que não é desprezível, na nossa opinião. -----------------------  

A questão que aqui se tem vindo a debater, ou que a Coligação Democrática 

Unitária coloca no centro deste debate é, muito claramente, a questão onde é 

que faz mais sentido que o Festival esteja localizado, se no centro da cidade, 

entendida como cidade antiga, ou se deve ser feita a opção pelo Infantado. 

Desse ponto de vista, aquilo que defendemos, em termos de Coligação 

Democrática Unitária, é que não devíamos perder a localização na parte de 
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Loures mais antiga, no centro da cidade, da sede do concelho, porque isso 

contribui para uma estratégia de desertificação do comércio local, para dar 

oxigénio àquilo que são as propostas comerciais que os comerciantes 

existentes aqui nesta área geográfica têm para fazer às pessoas que nos 

visitam nesta altura de julho, que é uma altura sempre bastante concorrida 

pelas razões que já apontei. --------------------------------------------------------------------  

Nós temos a ideia de que é possível localizar o Festival do Caracol Saloio 

noutro sítio, que não propriamente no Infantado que é uma localização que não 

tem mal em si, mas que não contribui para trazer ao comércio local, mais 

tradicional, os visitantes de que carece. No nosso entendimento o Casalinho 

das Tinalhas tinha condições para se instalar e fazer ali o Festival do Caracol 

Saloio, em condições semelhantes a estas que aqui estão colocadas. Desde 

logo com um piso estável, e não um piso em terra como vai acontecer no 

Infantado. Há condições para fazer uma drenagem eficiente nas proximidades 

daquele local, que é uma questão que não é de somenos importância, porque a 

higiene é hoje uma questão fundamental. É possível construir estruturas de 

ensombramento, tal como terão de ser construídas neste espaço e, na nossa 

opinião, isso beneficiava, de facto, os comerciantes de Loures e a dinâmica 

comercial de Loures.  -----------------------------------------------------------------------------  

A localização que está aqui proposta não vai, infelizmente, contribuir para que 

os comerciantes instalados no Infantado, nomeadamente, nas artérias 

fundamentais do Infantado, venham a beneficiar grandemente do movimento 

visitantes, porque a localização que foi escolhida é ao lado do LoureShopping. 

Portanto, se alguma entidade vai beneficiar dos visitantes que virão por causa 

do Festival do Caracol Saloio, é o LoureShopping. Ou seja, são as grandes 

superfícies comerciais. Isto é ao arrepio daquilo que entendemos que deviria 

ser a prioridade do Município, e ao arrepio da estratégia que tínhamos no 

anterior mandato, relativamente ao comércio local e, também, a requalificação 

do centro da sede do concelho que passa, entre outras coisas, pela 

requalificação do espaço público.  -------------------------------------------------------------  

Relativamente às questões do espaço público, já que elas aqui foram 

colocadas, quero dizer, em primeiro lugar, o seguinte: penso que qualquer 

pessoa conhecedora, e eu considero-me porque já há muitos anos que faço 
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vida em Loures, daquilo que era o centro da cidade de Loures antes da 

intervenção, que permitiu criar passeios para as pessoas poderem circular em 

segurança, porque tínhamos na Rua da República, nalguns sítios, um passeio 

que tinha trinta centímetros. Portanto, quando se cruzavam duas pessoas uma 

delas tinha de ir para a estrada. Por exemplo, um carrinho de bebé, ou um 

cidadão de mobilidade reduzida com canadianas tinha que se deslocar para o 

centro da estrada. Hoje, a situação é radicalmente diferente. Mas, mais do que 

isso, esta reabilitação e intervenção no espaço público permitiu criar um 

corredor de mobilidade que permite que qualquer cidadão de mobilidade 

reduzida, nomeadamente, cidadãos deficientes, possam vir desde o Parque 

Major Rosa Bastos, até ao Parque Adão Barata, o sítio onde nos encontramos, 

sempre por um corredor da mobilidade. O que anteriormente era literalmente 

impossível porque não existia.  -----------------------------------------------------------------  

Os senhores falam de muita coisa, mas também tive ocasião de trabalhar, na 

altura, no projeto deste corredor da mobilidade, e aquilo que as organizações 

representativas dos cidadãos com deficiência nos trouxeram, foi que esta era 

uma medida da maior importância para quem tem problemas de mobilidade. 

Mas não se referiam apenas aos cidadãos deficientes, falavam, também, das 

pessoas com carrinhos de bebé, dos idosos, de pessoas acidentadas e que 

têm mais problemas em movimentar-se. Há hoje, desse ponto de vista, uma 

situação completamente diferente.  -----------------------------------------------------------  

Coloca-se, então, a questão de que foi esta intervenção do espaço público que 

matou o comércio local em Loures. Isso quer dizer que há uma série de locais 

neste país em que o comércio local foi morto, mesmo não sendo em Loures. A 

questão não é essa. A questão é que o comércio local se recente de uma 

situação que é uma aguda crise, do ponto de vista económico, que teve dois 

momentos altos, um associado ao período da troika e o outro ao período que 

vivemos nos últimos anos, que foi um período de austeridade, com exceção 

dos últimos quatro ou cinco anos. Foi um período claramente marcado pela 

austeridade, que vinha da governação que impos ao país a ideia de que tudo 

teria que ser feito em regime de austeridade e que se devia matar o comércio 

local.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mas podemos recuar, e é preciso recuar mais atrás, para chegarmos 

facilmente à conclusão que o que matou o comércio local foi o desregramento 

neste país, ao contrário de outros, de introdução grandes superfícies que 

criaram condições para que o comércio local não tivesse nenhuma 

possibilidade de concorrer com espaços onde o estacionamento é de grande 

dimensão e gratuito, onde é possível encontrar, num único espaço, a oferta que 

vai desde o par de sapatos até à alimentação, passando pelo supermercado, 

pela clínica e por muitos outros espaços. Isso foi colocado, em muitos casos 

dentro das cidades, ou na proximidade das cidades. Não aconteceu em muitos 

países da Europa, mas aqui em Portugal foi claramente incentivado, consentido 

e foi aquilo que aconteceu.  ---------------------------------------------------------------------  

Portanto, se perguntem o que é que aconteceu ao comércio local em Loures, 

em Odivelas, em Almada que é outra realidade que conheço relativamente 

bem, na Moita, no Seixal, etc., aquilo que as pessoas dirão é que foi o 

encerramento de muitas empresas que forneciam um contingente de clientes 

que animavam e vivificavam o centro das cidades, a crise económica e a 

abertura das grandes superfícies que contribuíram para a morte do comércio 

local.  --------------------------------------------------------------------------------------------------        

O que a Coligação Democrática Unitária aqui fez, no primeiro mandato, foi 

contrariar a inércia completa, absoluta e total que a governação do Partido 

Socialista, durante doze anos, introduziu relativamente ao comércio local e ao 

tratamento do espaço público. Isso foi aquilo que aqui encontrámos. Se os 

senhores forem capazes de me dizer três medidas que tenham sido tomadas, 

em doze anos, para apoiar o comércio local, fico muito feliz.  -------------------------  

Aquilo que se fez em Loures foi reunir com a Associação Empresarial de 

Comércio e Serviços dos concelhos de Loures e Odivelas, apresentar 

propostas e projetos e ouvir as pessoas. Foram discutidas com os bombeiros 

as questões de segurança que aqui estão a ser colocadas e houve, da parte 

das entidades, pareceres e opiniões, que foram concordantes no essencial com 

aquilo que ali está. É perfeito o que lá está? Não. Seguramente nunca seria, 

porque qualquer obra humana nunca será perfeita. Mas hoje há condições de 

mobilidade. Para isso contribuiu a requalificação do espaço público, para que 

uma nova dinâmica do ponto de vista comercial se criasse na cidade de 



 

                                                                                                                                            

125/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

Loures. Basta comparar quantas lojas é que mudaram de mãos na Rua da 

República e quantas lojas abriram de novo depois da requalificação urbana. 

São números que se podem facilmente encontrar, porque estão nos serviços. 

Façam essa comparação e dir-me-ão se estamos hoje pior, ou melhor, que 

estávamos antes da intervenção de requalificação urbana.  ---------------------------  

Do ponto de vista da circulação dos cidadãos, da fruição do espaço público, 

das crianças poderem andar em segurança num passeio que agora tem 

dimensão, dos idosos poderem sair de casa, estamos incomparavelmente 

melhor.  -----------------------------------------------------------------------------------------------         

O Partido Social Democrata referiu-se às opiniões que os senhores Vereadores 

do PSD tiveram no primeiro mandato da Coligação Democrática Unitária, 

quando participaram na gestão com pelouros atribuídos. Senhor Vereador 

Nelson Batista, o senhor Vereador Fernando Costa foi cabeça de lista nessas 

eleições autárquicas e disse várias vezes em público, e em privado, que a 

requalificação que aqui estava a ser feita, independentemente das vozes que 

estavam, nesta altura a levantar-se, era uma coisa que iria contribuir, no futuro, 

tal como nas Caldas da Rainha tinha contribuído, onde tinha sido autarca, para 

que mais pessoas estivessem na rua e apostassem no comércio local. Foi isto 

que ele disse. Agora, os senhores renegam isso, acham que é tudo para deitar 

para o lixo, porque dá jeito, estão com outros a governar a Câmara Municipal. 

Então esqueceram-se, rapidamente daquilo que disseram há pouco mais de 

oito anos neste Município. Portanto, tudo o que era bom anteriormente, agora 

não presta.  

Eu percebo que é preciso ter acesso a lugares, que se está disponível para 

tudo, dizendo a coisa e o seu contrário com quatro anos de diferença. Mas 

tenham lá paciência, não vão passar sem chamadas de atenção da parte de 

quem sabe do que está a falar.  ----------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Nelson Batista participou em reuniões em que estes 

assuntos foram discutidos com o Partido Social Democrata, nomeadamente, 

preparação de planos de atividades e orçamento do Município, em que isso 

nunca foi tema. Portanto, tenham paciência, não se pode dizer a coisa e o seu 

contrário só porque agora mudaram de posição.  -----------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, eu estou à 

vontade e não quero limitar o tempo a ninguém, mas há munícipes para 

intervir.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, também 

gostaria de pedir o recentrar da discussão, porque não sei como vão ser as 

próximas reuniões se a Coligação Democrática Unitária estiver sempre a falar 

de tudo e mais alguma coisa em qualquer ponto da ordem do Dia. Não estou a 

dizer que é apenas e só o senhor Vereador Paulo Piteira. Mas vamos ter que 

nos moderar.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do comércio local, é tanta a discussão que, se calhar, carece 

de uma discussão aprofundada fora do âmbito das normas de participação do 

Festival do Caracol Saloio.  ---------------------------------------------------------------------  

Antes da mensagem final que vos quero deixar, dizer que se vê com esta 

votação, porque já anunciaram que irão votar contra, que a Coligação 

Democrática Unitária é o partido mais conservados de Portugal. É avesso à 

mudança e resistente, até nas palavras. Vemos isso ultimamente todos os dias 

no vosso Secretário-Geral, que começou por falar em operação, agora já fala 

em intervenção. Ou seja, são efetivamente contra a mudança. A Coligação 

Democrática Unitária é contra a inovação, contra o progresso e são a favor de 

uma revolução que traga tudo o que está parado e estagnado. Viu-se nesta 

reunião Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao que se pretende, pelo menos eu, Vasco Touguinha, Vereador do 

Partido Social Democrata com responsabilidades neste Executivo, pretendo 

aquilo que me trouxe à política nestes quatro anos de governação. Ou seja, 

que ao escrever Loures no Google, não apareça apenas a notícia de um 

homem baleado em Loures, acidente entre dois veículos provoca um morto em 

Loures. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, aquilo que eu pretendo, e espero que todos pretendam, é que Loures 

venha a ser conhecido, já que não foi nestes últimos quarenta anos, por bons 

motivos. Tudo o que depender de mim, das minhas áreas de governação, vou 

ter isso sempre em mente. Ou seja, servir bem os munícipes, e que quem nos 
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visita tenha sempre uma mensagem positiva do concelho, porque, aos dias de 

hoje, infelizmente isso não é uma realidade.  ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, posso dar-lhe a 

certeza do seguinte: sempre que o senhor Presidente, durante as nossas 

reuniões de Câmara, não for preciso nas suas intervenções terá, da minha 

parte, a tentativa de correção e da reposição da verdade. Conte com isso.  ------  

Quero dizer-lhe que eu não disse, na minha intervenção que vossas 

excelências já deviam ter feito o que quer que fosse. Não ouviu, na minha 

intervenção ter reivindicado que os senhores, em seis meses deviam ter feito o 

que quer que fosse. Portanto, não ponha na minha boca coisas que eu não 

digo. Peço-lhe assertividade quanto a isso, porque eu não reivindiquei isso, 

nem era honesto politicamente se o fizesse. Não o fiz. Peço-lhe que tenha 

outro cuidado.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Já aqui disse que não é verdade que nada foi feito. Fizemos o projeto e 

fizemos um concurso de ideias com a participação de todos os serviços, nada 

que se compare com a questão da macroestrutura. Demorou mais tempo que o 

que devia? Sim, demorou e gostávamos que tivesse sido mais rápido, mas não 

diga que nada foi feito. Foi deito um projeto e um concurso de ideias com a 

auscultação de todas as bancadas, onde houve oportunidade de recebermos e 

introduzirmos, nomeadamente, a questão do alojamento estudantil, que foi uma 

proposta do Partido Social Democrata, apresentada pelo senhor Vereador 

Nuno Botelho e lançámos o projeto. Sim, gostava que tivesse sido muito mais 

rápido, mas deixe-me dizer-lhe, e não serve de desculpa, que os últimos dois 

anos do nosso mandato foram anos muito especiais que nos condicionaram de 

alguma forma.   Mas dizer que nada foi feito isso não é verdade.  -------------------  

Quero dizer-lhe, também, que o senhor Presidente tem um conjunto de 

propostas para este mandato, nomeadamente, a saída da A1 para Sacavém, a 

ligação à segunda circular e a continuação do projeto da saída da Bobadela, 

sobre o qual já deixámos o estudo prévio aprovado. Mas também lhe quero 

dizer que nunca me vai ouvir aqui dizer, sobre esses projetos que terá que 

fazer no âmbito das suas competências do Departamento de Obras Municipais, 

que fazer projetos é nada. Fazer projetos, no âmbito do Município, as pessoas 
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não se apercebem, mas no mínimo demora um ano. Como o senhor Presidente 

nunca teve essa experiência do Departamento de Obras Municipais, verá que o 

tempo de execução de um projeto, com todas as complexidades que ele tem, 

nomeadamente, estas de que falou, que são do seu programa eleitoral, 

demoram tempo. Espero que sejam rápidos, mas nunca me ouvirá dizer, do 

ponto de vista político, que fazer um projeto é nada, que foi aquilo que o senhor 

disse sobre os edifícios Romeu e Julieta. A fase de projeto é uma fase de 

trabalho completo até à execução da obra, e até à fruição das pessoas pelas 

obras que aqui decidimos.  --------------------------------------------------------------------  

Portanto, não é sério da sua parte dizer que fazer um projeto é nada. Pode 

dizer que demorámos mais tempo que o que devia. É verdade. Foi um 

concurso de ideias partilhado, com um programa complexo, porque, 

efetivamente, os edifícios eram complexos e trariam, a nosso ver, uma grande 

alteração positiva naquela zona da cidade e nas finanças do Município. Por 

isso, peço-lhe que seja mais correto e assertivo nas palavras que usa, porque 

não é correto dizer que não se fez nada, quando se fez um projeto e um 

concurso de ideias.  -------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar, o senhor Presidente falou sobre os bombeiros, mas quero dizer-

lhe que houve parecer favorável dessa instituição. O que lhe digo, em 

contraponto, é que a segurança rodoviária dos peões que transitavam na 

cidade de Loures ficou muito mais beneficiada com a obra que fizemos. Não 

tenho dúvidas sobre isso. Quem se lembra desta cidade com dois sentidos de 

trânsito e a sua convivência com as pessoas e com os peões, traduzia, 

efetivamente, perigos acrescidos para a segurança rodoviária dos peões. Não 

tenho dúvidas sobre isso. O senhor Presidente quer fixar-se nessa questão, 

mas eu fixo-me na certeza de que havia parecer dessa instituição, e na certeza 

de que melhorámos a segurança rodoviária dos peões do centro de Loures. ----  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, conte sempre 

comigo para intervir.  ------------------------------------------------------------------------------  

Quero dizer-lhe o seguinte, de forma assertiva: sobre os edifícios Romeu e 

Julieta, a Administração da Coligação Democrática Unitária apresentou a esta 

Câmara, em dois mil e dezassete, um mês antes das eleições autárquicas, a 
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compra inadiável de dois edifícios em Loures. Era uma situação inadiável. 

Aliás, eu participei nessa reunião, era Vereador da oposição e o Partido 

Socialista, se for verificar as atas, está a ser coerente e assertivo como o 

senhor Vereador gosta. O que dissemos, nessa altura, foi se esta aquisição 

não podia passar para depois das eleições, se era assim tão urgente a compra 

daqueles dois edifícios. A resposta foi que sim, porque era um negócio bom 

para o Município, embora na Assembleia Municipal muita gente tenha dito que 

era o contrário. Vamos lá a ser assertivos.  -------------------------------------------------  

O que importa dizer é o seguinte: o senhor Vereador Tiago Matias questionou a 

senhora Vice-Presidente, sobre o arrendamento e diversas outras situações, e 

eu questionei o que é que tinham feito durante quatro anos. Os senhores 

fizeram o projeto e um concurso de ideias. Muito bem. Em quatro anos, a 

Administração da Coligação Democrática Unitária, fez o projeto e um concurso 

de ideias para a colocação dos serviços da Câmara que estão instalados no 

Infantado. O senhor Vereador pode achar que fizeram muito e outros que 

fizeram pouco, eu acho que em quatro anos foi pouco. Tenho o direito de o 

dizer. Era o que faltava que não o pudesse dizer, ou que fosse o senhor 

Vereador Tiago matias a dizer aquilo que eu penso que devo dizer. Era só o 

que faltava. Por isso, digo que foi pouco. ---------------------------------------------------  

Depois, de forma assertiva, dizer o seguinte: o senhor Vereador diz que a obra 

da Rua da República tem o parecer dos bombeiros, eu não duvido que o tenha 

e, aliás, era complicado se o não tivesse. Mas o que eu digo aqui, e em todo o 

lado, é que aquela obra, do ponto de vista da segurança, já não é nem um, 

nem dois, nem três condutores de ambulância que me abordaram porque é 

inseguro, e só não vê quem não quer a ambulância a passar sucessivamente 

em cima dos passeios, porque não têm forma de passar por outro lado. É isto 

que dizem e eu também acho o mesmo. Ora, como estamos numa democracia 

cada um pode pensar o que entender.  ------------------------------------------------------  

Portanto, de forma assertiva, penso que aquela intervenção, à semelhança do 

que foi feito em Moscavide e em Camarate, para além de matar o comércio 

local, particularmente em Loures, não é seguro. Ou seja, é seguro para os 

peões as ambulâncias galgarem os passeios para poderem passar? É essa a 

segurança para os carrinhos de bebés? É essa a segurança das crianças? 



 

                                                                                                                                            

130/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

Esse não é o meu sentimento de segurança, nem o meu conceito de 

segurança. É o seu? Está no seu direito, como eu estou no meu, de forma 

assertiva.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, eu tinha prescindido da 

palavra, mas quando o senhor Vereador Tiago Matias interpela o senhor 

Presidente para lhe dizer que não foi correto, acho que devo dizer ao senhor 

Vereador que o senhor Vereador é que não foi correto a contar a história toda e 

a fazer a cronologia do assunto dos edifícios Romeu e Julieta.  ----------------------  

De facto, o senhor Vereador apresentou à Câmara a sua aquisição, como 

referiu o senhor Presidente, no final do mandato autárquico, em dois mil e 

dezassete. Portanto, esteve quatro anos para lançar um concurso de ideias, a 

quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um. Mas há diferença entre um 

concurso de ideias e um projeto. Aquilo que o senhor fez foi contratar um 

concurso de ideias, porque projeto este Executivo Municipal encontrou “bola”. 

Relativamente ao alojamento estudantil previsto, este Executivo encontrou, 

igualmente, “bola”. Aliás, para apresentarmos a candidatura tivemos nós, eu e 

senhor o Vereador Nuno dias, de reunir com o candidato para fazer um projeto 

para o podermos apresentar à candidatura do Plano de Recuperação e 

Resiliência que veio rejeitada, porque só havia a possibilidade de 

candidatarmos trinta camas. Ora, como sabemos, porque todos lemos notícias, 

já percebemos que as candidaturas com menos de cem camas não tinham 

grande viabilidade financeira e por isso foram recusadas.  -----------------------------  

O senhor Vereador vir dizer que estava feito e que deixou os projetos 

elaborados, que nós não sabemos quanto tempo demora um projeto, tanto é 

que corrigiu o senhor Presidente da Câmara. O senhor fica demasiado exaltado 

e, se calhar, excede-se nas palavras que quer dizer. Mas eu também sei um 

bocadinho de história e, por outro lado, tenho o dossiê em mãos com o senhor 

Vereador Nuno Dias, e temos tido todo o empenho para resolver o assunto e 

para encontrar um rumo para aquele património municipal. Qualquer dia temos 

o erário público a questionar que temos dois edifícios na posse do Município, 

há seis anos, que ainda não fizemos nada e que estão lá os pombos a viver em 

vez de serem pessoas.  --------------------------------------------------------------------------  
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Sabe senhor Vereador, todos os dias temos um conjunto significativo de 

pedidos de habitação e, se calhar, se os senhores já tivessem feito alguma 

coisa para recuperar aqueles edifícios já tinham entregue chaves. Mas não 

entregaram chaves, também, por um outro motivo que será o nosso último 

ponto da Ordem do Dia.  -------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, penso que relativamente àquilo que é o cerne da questão, 

que é o Festival do Caracol Saloio, estamos resolvidos, porque senão vamos 

ficar aqui mais três horas, no mínimo, neste debate.  ------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vice-Presidente, de forma 

assertiva, e de modo a ir ao encontra daquilo que o senhor Vereador Tiago 

Matias tanto suscitou, pode-nos fazer chegar, na próxima reunião de Câmara, o 

que existe em concreto e que a gestão da Coligação Democrática Unitária nos 

deixou, nestes quatro anos, quanto aos edifícios Romeu e Julieta? Assim, 

ficamos todos, de forma assertiva, a conhecer aquilo que deixaram para 

podermos, então, conversar.  -------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, solicito, 

também, uma informação sobre a transformação do comércio local na cidade 

de Loures, antes da obra e após a obra. Ou seja, novos estabelecimentos e 

estabelecimentos que fecharam. Isso é importante para podermos falar com os 

factos e os dados na mão, e perceber a importância de manter, na cidade de 

Loures, as iniciativas que permitam que o comércio local continue a adaptar-se 

e a crescer. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, 

DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DO SR. 

VEREADOR DO CHEGA. VOTARAM CONTRA OS SRS. VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  -------------------------------------------------  

O SR. VEREADOR NUNO DIAS NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ---------------  
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--------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Concordando com a 

realização do Festival do Caracol Saloio e concordando com as Normas de 

Participação, o voto contra dos Vereadores da Coligação Democrática Unitária 

deve-se, exclusivamente, à deslocalização do evento para uma zona afastada 

do centro da cidade de Loures, contribuindo, desta forma, para a desertificação 

do centro da cidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 252/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

A REALIZAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO SOLIDÁRIA, 

DIRIGIDA A ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO CUJOS TUTORES SE ENCONTRAM 

EM SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA  -------------------------------------  

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

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

A. A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as medidas para a criação de 

uma rede de centros de recolha oficial (CRO) de animais e para a 

modernização dos serviços municipais de veterinária, determinando a 

proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da 

população, privilegiando a esterilização; -------------------------------------------------  

B. Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, veio fixar as condições 

e normas técnicas a que devem obedecer os programas de controlo das 

populações errantes de animais de companhia, nomeadamente os 

programas de captura, esterilização e devolução de gatos (CED), e o 

funcionamento dos centros de recolha oficial;  -----------------------------------------  

C. A este nível, cabe aos centros de recolha oficial promover a esterilização dos 

animais errantes, nomeadamente através de campanhas de esterilização, 

bem como promover ações de sensibilização para os benefícios da 

esterilização de animais não destinados à criação junto da população; --------  

D. A proveniência de muitos dos animais errantes é o nascimento indesejado 

de ninhadas, resultantes de cruzamentos de animais de estimação com 

tutor, mas que não se encontram esterilizados. ----------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto pelas alíneas u)e ii), 

do nº1, do art.º 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovar a realização de 

uma Campanha de esterilização solidária, dirigida a animais de estimação 

cujos tutores se encontram em situação de insuficiência económica, nos termos 

da minuta (…)”. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 253/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

A ALTERAÇÃO DAS ISENÇÕES APLICÁVEIS NA ENTRADA DA REDE DE 

MUSEUS DE LOURES  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A.   A promoção e o apoio a atividades de natureza cultural, são competências 

das autarquias na prossecução dos interesses próprios das respetivas 

populações; --------------------------------------------------------------------------------------  

B.  É fundamental adaptar as condições de acesso a equipamentos e 

atividades culturais à evolução dos contextos sociais; -------------------------------  

C. Os valores a pagamento e respetivos descontos e isenções na entrada na 

Rede Municipal de Museus de Loures (Museu Municipal de Loures, Museu 

de Cerâmica de Sacavém e Museu do Vinho e da Vinha), são os que 

constam da deliberação tomada na 20ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Loures, de 01/08/2018; ------------------------------------------------------  

D. O tempo decorrido desde a aprovação dessa deliberação até à data exige 

uma atualização nas isenções em virtude das mudanças entretanto 

verificadas e de novas abrangências pretendidas. ------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. e) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a alteração nas isenções aplicáveis, na entrada na Rede de 

Museus de Loures, nos termos previstos, na informação registada sob o 

número nº E/28699/2022. (…)” -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, quero 

questionar, uma vez mais, a instrução deste processo, porque é mencionado, 

uma vez mais, nomeadamente, na informação técnica com o registo vinte e oito 

mil seiscentos e noventa e nove, que consta dos documentos que nos foram 

distribuídos, um anexo dois, que é a base da proposta em deliberação. Ou 

seja, é nesse anexo dois que estarão as isenções que se pretende atribuir. 

Ora, esse anexo não foi distribuído, apenas foi distribuído o anexo um, mas 

este documento é fundamental para que se consiga votar em consciência.  -----  

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, a 

atualização do cartão “Lisboa Card”, que existe no Museu da Cerâmica de 

Sacavém desde dois mil e dezanove, irá ser utilizado, também, para os outros 

dois Museus do concelho.  ----------------------------------------------------------------------  

Acresce, ainda, uma novidade, que é a entrada gratuita aos funcionários das 

empresas municipais e não, apenas, aos funcionários das Juntas de Freguesia, 

da Câmara Municipal e dos SIMAR. Juntamos aqui as empresas municipais e, 

também, a entrada gratuita a profissionais de turismo.  ---------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, não está em 

causa a bondade da proposta, porque a proposta é no sentido da isenção, nem 

sequer se trata de aumentar preços. Mas convenhamos que, uma proposta que 

é apresentada em reunião de Câmara, que constitui um processo, porque a 

Câmara delibera sobre um processo, mas, infelizmente, este processo não está 

completo, falta-lhe uma peça que é essencial.  --------------------------------------------  
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--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 254/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR O PREÇO 

DE VENDA AO PÚBLICO DE LIVRO INFANTIL E LIVRO DE BANDA 

DESENHADA, ALUSIVOS AOS MUSEUS DE LOURES, NAS LOJAS DA 

REDE MUNICIPAL DE MUSEUS DE LOURES E NO POSTO DE TURISMO 

DE LOURES  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Foi desenvolvido um projeto conjunto entre a Divisão de Cultura da Câmara 

Municipal de Loures e a Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx), 

entre os anos de 2020 e 2021; ------------------------------------------------------------   

B. Desse projeto resultou a edição de duas monografias, dirigidas ao público 

jovem (um infantil, outro de Banda Desenhada), alusivas aos Museus de 

Loures; -------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Os textos para essas monografias foram produzidos no seio da Unidade de 

Património e Museologia e a ilustração pelos alunos da Escola Superior de 

Educação de Lisboa (ESELx). ------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo do nº 1 do artigo 21º da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro em conjugação com a alínea e) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei nº75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar o 

preço de venda ao público, nas lojas da Rede Municipal de Museus de Loures 

e no Posto de Turismo de Loures, de livro infantil no valor de 8,00€ (oito euros) 

e livro de banda desenhada, no valor de 4,50€ (quatro euros e cinquenta 

cêntimos), alusivos aos Museus de Loures, com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 260/2022 -   

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR E 

SUBMETER A CONSULTA PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, O 

PROJETO DE REGULAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

LOURES ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação da Câmara Municipal, tomada na sua reunião ordinária 

de 13 de abril de 2022, foi formalmente iniciado o procedimento 

administrativo com vista à elaboração do Regulamento de Habitação do 

Município de Loures, tendo sido fixado o prazo – até 22 de abril - para a 

constituição de interessados e para apresentação, por escrito, de 

contributos para a elaboração do regulamento; ----------------------------------  

B. A deliberação melhor identificada na alínea a) supra, foi publicitada na 

internet, no sítio institucional do Município, de acordo com o disposto no 

CPA, tendo, ainda, sido publicitado competente Edital; ------------------------  

C. Terminado o prazo concedido, verifica-se que não foram apresentados 

quaisquer contributos para a elaboração do Regulamento, não se tendo 

verificado, também, a constituição de interessados; ----------------------------  

D. A Câmara Municipal é órgão competente para a elaboração de projetos 

de regulamentos externos do Município, conforme disposto na alínea k) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -  

E. Decorrente da publicação da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 

alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto - diploma que aprova o 

regime jurídico do arrendamento apoiado para habitação e atribuição de 

habitações neste regime – foi elaborado o projeto de Regulamento de 

Habitação do Município de Loures, anexo à presente proposta da qual 

faz parte integrante para os devidos e legais efeitos; ---------------------------  

F. O Regulamento de Habitação do Município de Loures cujo projeto ora se 

propõe a aprovação, integrará, nesta fase, o regime de atribuição e 

gestão social e patrimonial do parque habitacional propriedade do 

Município destinado ao arrendamento apoiado e, também, o regime de 
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atribuição de apoio financeiro à habitação jovem na área do concelho, 

enquanto medida de apoio no acesso à habitação;  -----------------------------  

G.  A definição de um quadro regulamentar em matéria de acesso à 

habitação municipal, visa estabelecer e sistematizar, num único 

documento, normas, critérios e procedimentos no âmbito da atribuição e 

gestão de habitações municipais, no respeito pelos direitos e interesses 

dos cidadãos, adequando o regime jurídico vigente à realidade do 

Município, bem como o apoio, como subvenção mensal, no acesso à 

habitação por parte dos Jovens, atribuindo uma percentagem do valor da 

renda ou do valor da prestação da habitação com recurso ao crédito, 

enquanto instrumento de política habitacional com o objetivo de criar 

condições favoráveis à sua mobilidade residencial e fixação no território 

de Loures. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, na qualidade de órgão competente para a elaboração 

de projetos de regulamentos externos do Município, conforme disposto na 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, delibere aprovar o projeto de Regulamento de Habitação do 

Município de Loures, o qual deverá ser sujeito a consulta pública, por um 

período de 30 dias, através publicação na 2.ª série do Diário da República  e na 

internet, no sítio institucional do Município, de acordo com o disposto no artigo 

101.º do Código do Procedimento Administrativo. (…)” ---------------------------------  

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

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

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

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, tenho todo o gosto em 

fazer a apresentação deste ponto. Dizer que decorrente da publicação da lei 

oitenta e um, de dezanove de dezembro de dois mil e catorze, que foi alterada 

e republicada pela lei trinta e dois, de vinte e quatro de agosto de dois mil e 

dezasseis, foi instituído o regime do arrendamento apoiado para a habitação, 

nos termos do qual cabia, a cada Município, no âmbito da sua autonomia, 

aprovar a regulamentação própria para adaptar à lei as realidades física e 
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social existentes nos bairros de habitação de que as autarquias são 

proprietárias.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Reforço que é a lei oitenta e um, de dois mil e catorze, que entrou em vigor no 

dia um de março de dois mil e quinze, data a partir da qual deveria ter sido 

operacionalizada a transição dos contratos existentes e elaborado este 

regulamento municipal que ora trazemos aqui a aprovar.  -----------------------------  

Após estas alterações os Municípios teriam um ano para atualizar os seus 

regulamentos, no caso dos Municípios que já os teriam, e para fazer este 

processo de transição para o novo regime jurídico.  -------------------------------------  

Quero dar nota a esta Câmara que desde dois mil e quinze, data em que está 

em vigor este regime jurídico, foram atribuídas duzentas e cinquenta e duas 

habitações, não tendo sido outorgado qualquer contrato escrito com estes 

duzentos e cinquenta e dois arrendatários do Município.  ------------------------------  

Tal como tive oportunidade de dizer nesta Câmara, foi por nossa iniciativa, por 

mim enquanto responsável por este pelouro, constituído um grupo de trabalho 

com um elemento designado do meu gabinete, a Chefe de Divisão da 

Habitação e mais três técnicos superiores da Divisão da Habitação. Apraz-me 

hoje registar a sua presença e agradecer todo o empenho e dedicação que 

tiveram, no âmbito da preparação deste regulamento, em tempo útil, sendo que 

o tempo útil foi aquele que este Executivo Municipal traçou para apresentar no 

primeiro semestre do corrente ano este documento.  ------------------------------------  

Com este regulamento fica previsto o regime de atribuição e gestão social e 

patrimonial do parque habitacional da Câmara, destinado ao arrendamento 

apoiado e, também, o regime de atribuição de apoio financeiro à habitação 

jovem na área do Município, enquanto medida de apoio no acesso à habitação.  

A todo e qualquer momento, conforme também já tive oportunidade de dizer na 

última reunião de Câmara, o presente regulamento será revisitado e incluídos 

outros programas de habitação, nomeadamente, o arrendamento acessível. 

Nesta primeira fase não é introduzido este capítulo, ou este título, porque, 

como é sabido, ainda não temos esta variável em pleno funcionamento. 

Portanto, a seu tempo, será oportunamente revisitado.  --------------------------------  

Penso que apresentamos uma proposta de regulamento que vai ao encontro 

daquilo que são as reais necessidades no nosso concelho, e foi feita toda uma 
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análise comparativa, com os regulamentos existentes em outros concelhos da 

Área Metropolitana de Lisboa.  -----------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, estou disponível para as questões que forem colocadas, 

com uma enorme vontade de fazer aprovar este regulamento por unanimidade 

nesta Câmara Municipal, como merece o assunto que aqui se apresenta.  -------  

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

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

regulamento queremos dizer que é um documento extenso, longo, complexo, 

que necessita de uma análise, pelo menos da nossa parte, que não foi possível 

fazer desde a sua disponibilização, que foi sexta feira já bastante tarde.  ---------  

Portanto, o documento vai ser submetido a discussão pública e, da análise que 

foi feita da nossa parte, parece-nos um documento que está estruturado e que 

absorve a experiência que os serviços municipais tiveram, e têm, ao longo 

destes anos, em particular situações difíceis como nos últimos dois anos de 

pandemia, onde a situação da habitação foi bastante mais complexa do que 

anteriormente. Dessa análise que fizemos parece-nos que o documento 

corresponde às práticas e às necessidades do Município, pelo que iremos 

viabilizar o documento para que possa ser submetido a discussão pública, 

conforme está previsto.  --------------------------------------------------------------------------  

Quero, ainda, questionar sobre o apoio financeiro às famílias que foi iniciado, 

por causa da pandemia, que por razões da sua vida particular tiveram quebras 

de rendimento. Foi uma proposta que foi apresentada em reunião de Câmara, 

que foi aplicada, na altura, com os mesmos critérios que existiam num apoio 

semelhante por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. A 

sua aplicação demonstrou que os critérios eram demasiado apertados, aliás as 

notícias que vieram a “lume”, há alguns meses atrás, diziam isso mesmo e que 

esse apoio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana chegou a muito 

poucas pessoas.  -----------------------------------------------------------------------------------   

No Município de Loures aplicámos praticamente os mesmos critérios. 

Conseguiu-se chegar a algumas famílias, mas o entendimento era que havia a 

necessidade de alargar um pouco os critérios, para que se chegasse a mais 

pessoas. Um apoio importante para quem precisasse de um apoio pontual, 

devido à sua situação económica e financeira, em particular situações de 
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desemprego. Essa possibilidade não vem expressa no regulamento, e gostaria 

de saber se o atual Executivo pretende reformular/manter, ou não, esse tipo de 

apoio que estava a ser concedido.  -----------------------------------------------------------    

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, eu não tinha a 

expetativa que o senhor Vereador Gonçalo Coroço, viesse dar uma justificação 

por não ter apresentado o regulamento em tempo útil. O senhor Vereador foca-

se em outra questão, percebo. Mas quero dizer-lhe que o regulamento que 

apresentamos é um documento que diz respeito à atribuição e gestão do 

parque habitacional, e ao apoio financeiro do Município previsto para a 

habitação para jovens.  ---------------------------------------------------------------------------  

Como referiu, aquilo que o anterior Executivo teve anteriormente foi uma 

medida de quebra de rendimento, numa situação pontual de COVID. Portanto, 

não deve ser integrada no âmbito deste regulamento, por ter um caráter 

excecional e será objeto do devido tratamento, não em sede deste 

regulamento, em concreto.  ---------------------------------------------------------------------  

A outra medida, essa sim, como já teve oportunidade de perceber, está 

integrada. Foi revisitada, melhorada, adaptada à experiência que, entretanto, 

ocorreu e também àquilo quem foi a monitorização do processo deste primeiro 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, a minha 

questão é meramente formal, porque me parece, posso estar errado, que 

devíamos estar a deliberar a aprovação da submissão a discussão pública, 

porque aprovar o regulamento que vai estar sujeito a participações, fará com 

que seja aprovado numa segunda reunião. Parece-me que não faz sentido ser 

aprovado duas vezes. Portanto, será a aprovação da submissão. Ou seja, 

aprovar e submeter a discussão pública, não é a mesma coisa que aprovar a 

submissão. São coisas diferentes. Em meu entendimento, o que deveria estar 

é aprovar a submissão para a discussão pública, para não o fazermos segunda 

vez.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  



 

                                                                                                                                            

141/145 

 

 

                                                                                                                                      15ª Reunião Ordinária - 2022-04-27 

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente e senhores Vereadores, 

o que estamos a deliberar é a aprovação do projeto de regulamento para o 

submeter a consulta pública. É isto que estamos a fazer. Ou seja, temos de 

aprovar o projeto de regulamento e submete-lo a discussão pública. Creio que 

é a mesma coisa. Caso contrário terei todo o gosto em pedir à Dra. Manuela 

Castro que nos esclareça, mas creio que aquilo que estamos a fazer é ir ao 

encontro, por outras palavras daquilo que o senhor Vereador está a dizer. 

Estamos a aprovar submeter a consulta pública.  -----------------------------------------  

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

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

questão do apoio financeiro a situações de quebra de rendimento percebo que 

não seja de se incluir no regulamento, mas gostaria de saber se o atual 

Executivo irá manter a medida, ou não.  -----------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: O senhor Vereador quer trazer esse 

assunto para este debate. No entanto, já referi que estamos a monitorizar essa 

medida que, como sabe, foi uma medida de exceção. Portanto, todas as 

medidas de exceção que foram implementadas pelo Executivo Municipal 

anterior estavam alocadas ao quadro pandémico e estão a ser devidamente 

revisitadas para perceber se, no quadro atual, faz sentido mantê-las.  -------------  

Relativamente à questão do senhor Vereador Tiago Matias, a informação que 

tenho é que estamos a aprovar o projeto de regulamento que este tem de ser 

submetido a consulta pública.  -----------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vice-Presidente, também já 

me informei e o que vamos fazer é a aprovação do regulamento para o poder 

submeter a discussão pública.  -----------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA ATA FOI APROVADA COM OS 

VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. VICE-

PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO PARTIDO 

SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 
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DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE OS 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------  

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

 ----------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------------------  

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente quero fazer um último 

registo de agradecimento pelo empenho e dedicação dos técnicos envolvidos e 

aqui presentes, na concretização deste nosso grande objetivo do primeiro 

semestre.  --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   

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

--- Inscreveu-se para intervir a Sra. Maria Antónia Santos Ferreira, residente na 

Rua do Poço, 45, Vivenda Santos Ferreira Quinta do Rio, São João da Talha, 

sobre a falta de fiscalização e de medidas para impedir aterros clandestinos 

que estão a ser feitos na rua onde vive, que estão a prejudicar a sua habitação.  

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Vladimiro Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  

-  Paul das Caniceiras, relativamente ao observatório de aves questionou qual 

o projeto ambiental da Câmara Municipal de Loures;  -------------------------------  

-  Obras necessárias nos Museus Municipais de Loures;  -----------------------------  

-  Segurança e videovigilância, questionou quais as medidas efetivas do 

reforço da segurança no concelho, de viaturas e de homens;  --------------------  

 Relativamente ao projeto de videovigilância, questionou qual a verba 

disponível do orçamento para a instalação de videovigilância e em que 

zonas; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Polícia Municipal, questionou quais as condições para estarem instalados 

naquele local,   ----------------------------------------------------------------------------------  

-  Endividamento do Município - encargos e empréstimos.  ---------------------------  
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--- Em relação à questão colocada pela munícipe, senhora Maria Antónia 

Santos Ferreira, a senhora Vereadora Paula Magalhães agradeceu o facto de 

ter vindo expor e colocar as suas questões, informou que é um processo que 

remonta a dois mil e cinco e que, nessa altura, se constatou que houve 

deposição de terras e foram instruídos processos de contraordenação também 

pela construção de edificações ilegais. Referiu que esses processos foram, ao 

longo dos anos e das denúncias apresentadas, todos juntos e que estão a 

decorrer no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística.   ----------------  

Informou, também, que desde dois mil e dezassete têm vindo a ser feitas 

visitas ao local, por várias vezes, sendo que a última foi dia treze de abril, mas 

que não se consegue ver qualquer deposição de terras e as que foram 

efetuadas anteriormente já têm vegetação, não se encontrando qualquer 

alteração. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora informou a senhora munícipe para aguardar que os 

processos sejam concluídos, e disponibilizou-se para ir ao local com a senhora 

Comandante da Polícia Municipal. ------------------------------------------------------------  

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

--- o Senhor Presidente da Câmara sugeriu que a senhora Vereadora fale com 

a senhora munícipe no final da reunião. Disponibilizou-se, também, para ir ao 

local com a senhora Vereadora, com o jurista, Dr. Pedro Cabeça, e com o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia.  -------------------------------------------------  

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

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

--- O senhor Vereador Nelson Batista, relativamente às questões do senhor 

munícipe João Resa quanto ao Paul das Caniceiras, informou que está a ser 

devidamente acompanhado. Relativamente ao projeto do observatório é um 

projeto que o Executivo tem em mente, relembrou que são terrenos privados e 

que há que ter algum cuidado nesta matéria, mas que o Executivo Municipal 

está a acompanhar o processo.  ---------------------------------------------------------------  

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

--- Relativamente à Polícia Municipal, o senhor Presidente da Câmara referiu 

que o senhor munícipe João Resa tem razão quanto às instalações onde se 

encontram. Informou que as instalações não têm condições, mas que já 
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efetuou uma visita ao local, com o Departamento de Obras Municipais, a 

senhora Comandante da Polícia Municipal e a Proteção Civil, e que está a ser 

preparado um projeto para que, no mais curto espaço de tempo, seja possível 

ter novas instalações para a Polícia Municipal e para a Proteção Civil.  ------------  

Quanto à videovigilância, informou que é um sistema que demora muito tempo, 

mas que já foi criado um grupo de trabalho e que se irá realizar uma reunião na 

próxima semana, com um conjunto de Presidentes de outras Câmaras que já 

têm sistemas de videovigilância, para se começarem a dar passos concretos 

no sentido da implementação desse sistema.  ---------------------------------------------  

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

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

IV)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

- Ofício com registo de entrada nº E/54296/2022, do Presidente do Conselho 

de Administração da Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamento 

E.M., Unipessoal, Lda, prestando conhecimento dos Documentos de Prestação 

de Contas a 28-11-2021;  ------------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício com registo de entrada nº E/54287/2022, do Presidente do Conselho 

de Administração da Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamento 

E.M., Unipessoal, Lda, prestando conhecimento dos Documentos de Prestação 

de Contas de 2021.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

V) - 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”, com exceção do documento a 

seguir identificado, que fica arquivado, em suporte papel e CD, junto às 

propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  
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- Proposta de Deliberação n.º 238/2022 – 6ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022/2026. -----------------------------------------  

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

--- 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 vinte horas e dezasseis 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 DOIS, MAIO, VINTE 

E CINCO, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO A SRª.  VEREADORA 

ANABELA DE OLIVEIRA FELICIANO E PACHECO, POR NÃO TER ESTADO 

PRESENTE 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,  

 


