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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

4.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 7 de setembro de 2017 

 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Cristina Maria Rodrigues Gonçalves, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária. 

 
 
 

RENÚNCIA A MANDATO 
 

Renúncia a mandato, com efeitos a 19 de julho de 
2017, apresentada pelo Representante Carlos 
Alberto Dias Teixeira. 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Maria de Fátima Amaral, eleita pela Coligação 
Democrática Unitária, por Beatriz Goulart da Silva 
Pinheiro. 
 
 
Carlos Manuel do Carmo Gomes, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Clara 
Pedrosa Fernandes. 
 
 
Ermita Maria Ferreira de Castro, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por João Carlos 
Duarte Viana. 
 
 
Filipa Alexandra Marques da Costa, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Orlando de Jesus Lopes Martins, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por João Filipe 
Ramos Neves. 
 
 

Telma Sofia da Silva Ferreira, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Maria 
Antonieta Dias Lourenço. 
 
 
Bruno Alexandre Caçador Simão, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Cristina Maria 
Rodrigues Gonçalves. 
 
 
José Augusto Farinha Fernandes Frazão, eleito 
pelo Partido Socialista por Paulo Jorge da Silva 
Alves. 
 
 
Herlânder Mário Carvalho Isidoro, eleito pelo 
Partido Socialista, por Paulo de Carvalho Simões. 
 
 
João Manuel Varandas Fernandes, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por Marco Paulo 
Cardoso Fernandes. 
 
 
Jorge Manuel Lopes Antunes, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por Luís Alberto 
Pereira Ribeiro. 
 
 
António Dias Emídio, Presidente da Junta de 
Freguesia de Fanhões, pelo substituto legal Rui 
Manuel dos Santos. 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Ana Clara Pedrosa Fernandes, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, à reunião de 29 
de junho de 2017. 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 5.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 12 de 
novembro de 2016 (Ata n.º 60). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 
17 de novembro de 2016 (Ata n.º 61). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, 
apresentado pelo Representante 

do Bloco de Esquerda, 
pelo falecimento de Alípio de Freitas 

 
“Homem de grande firmeza” - assim o cantou Zeca 
Afonso. E assim era Alípio de Freitas. 
 
Nascido em Vinhais, em 1929, foi padre e foi 
jornalista, foi português e foi brasileiro e, mais que 
tudo, foi um lutador de toda uma vida pela 
liberdade e pela emancipação do povo pobre. 
 
Ordenado padre em 1952, escolheu viver com os 
mais pobres, primeiro com os camponeses da 
Serra de Montesinho e depois num subúrbio de 
São Luís do Maranhão, associando-se aos mais 
excluídos na criação de uma paróquia, mas 
também de uma escola e de um posto médico. 
 
Com uma coragem invulgar, enfrentou as 
oligarquias fundiárias do Nordeste brasileiro 
defendendo, com risco da sua vida, os 
camponeses sem terra. Ajudou a fundar as Ligas 
Camponesas e foi ativista da luta pela terra. 
 
Essa ousadia valeu-lhe um primeiro sequestro por 
um grupo paramilitar e detenção durante mais de 
um mês à ordem do Exército. Com o golpe militar 
de 1964, e já na clandestinidade, criou o Partido 
Revolucionário dos Trabalhadores. Em maio de 
1970 foi preso e sujeito a intensa tortura. O seu 
comportamento firme e altivo na prisão e na 
tortura tornou-se lendário. Recusou sempre 
prestar declarações e só a ampla campanha de 
solidariedade internacional de que foi alvo - em 
que se incluiu a canção que lhe dedicou Zeca 
Afonso, no álbum Com as Minhas Tamanquinhas, 
e diversas intervenções da diplomacia portuguesa 
- permitiu preservar a sua vida. Haveria de 
denunciar os seus torturadores no livro “Resistir é 
preciso”, publicado após a sua libertação em 1979. 
 
Após uma passagem por Moçambique, regressou 
a Portugal, tendo trabalhado na RTP até 1994. Foi 
coautor de vários programas e membro da 
respetiva Comissão de Trabalhadores. 
 
Participou em vários movimentos sociais, 
nomeadamente o Tribunal Mundial sobre o Iraque 
e o Fórum Social Mundial. Foi também fundador 
do Bloco de Esquerda, em 1999, bem como de 
várias associações cívicas, como a Associação 
José Afonso e a Casa do Brasil de Lisboa. 
 
 

Embora tivesse perdido completamente a visão 
nos últimos anos, Alípio de Freitas continuava a 
ser uma presença constante, sempre guiado pela 
sua companheira Guadalupe, em movimentos de 
solidariedade internacional ou de mobilização 
cívica. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures 
manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento 
de Alípio de Freitas e apresenta as suas mais 
sentidas condolências e solidariedade aos seus 
familiares e amigos. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Pela defesa dos direitos da comunidade LGBT+ 

no concelho de Loures 
 

Considerando que: 
 

1. No dia 17 de junho teve lugar mais uma 
Marcha do Orgulho LGBT, em Lisboa. O 
desfile que juntou milhares de pessoas 
decorreu entre o Jardim do Príncipe Real e a 
Ribeira das Naus; 

 
2. A Marcha decorreu com o habitual ânimo, 

alegria e frases de ordem que pretendem dar 
visibilidade às pessoas LGBT+, às suas 
famílias e chamar a atenção para os atos de 
discriminação de que essas pessoas são 
vítimas; 

 
3. “A sociedade tem de sair do armário” foi uma 

das frases de ordem da marcha deste ano e 
foi um dos motes para as intervenções que os 
promotores da iniciativa fizeram na Festa da 
Diversidade, onde terminou o desfile; 
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4. Tal como o preconceito, as pessoas LGBT+ 
existem transversalmente na nossa sociedade. 
São médicos, artistas, professores, 
advogados, funcionários públicos, 
trabalhadores por conta de outrém, precários... 
São colegas de trabalho e amigos; são tios e 
tias, primos e primas, irmãos e irmãs e pais e 
mães. Somos, muitas vezes, nós próprios ou o 
nosso vizinho; 

 
5. Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e 

Transfobia (IDAHOT - Intemational Day 
Against Homophobia and Transphobia) 
comemora-se a 17 de maio, data em que, no 
ano de 1992, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da 
lista de doenças mentais; 

 
6. Neste dia pretende criar-se uma consciência 

global para o fenómeno da homofobia e 
transfobia. Hoje, todos somos chamados a 
contribuir para uma sociedade mais inclusiva, 
que rejeita todas as formas de discriminação 
sem violência, sem homofobia nem transfobia. 
Várias instituições portuguesas já assinalam 
este dia com o hastear da bandeira arco-íris, 
símbolo da luta pelos direitos das pessoas 
LGBT+. 

 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 4.ª Sessão Ordinária, no dia 7 de setembro de 
2017, delibera recomendar: 
 
1. Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que apoie solidariamente a comunidade 
LGBT+, passando a juntar-se às celebrações 
do Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e 
Transfobia, hasteando a bandeira arco-íris 
todos os anos, no dia 17 de maio, no edifício 
sede da Câmara Municipal de Loures nos 
Paços do Concelho; 

 
2. Recomendar a todas as Juntas de Freguesias 

do concelho que hasteiem a bandeira arco-íris 
nos seus edificios sede, no dia 17 de maio, 
como sinal de apoio aos direitos das pessoas 
LGBT+ e de compromisso com a luta contra 
todas as formas de discriminação; 

 
3. Saudar a Marcha LGBT de Lisboa, todas e 

todos os que nela participaram e todas as 
organizações que a organizaram; 

 
4. Enviar este documento aos grupos 

parlamentares representados na Assembleia 
da República, à Associação Nacional de 
Municípios, à Associação Nacional de 
Freguesias, à Associação ILGA Portugal 

(Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e 
Transgénero), à Associação Opus Gay, à 
AMPLOS (Associação de Mães e Pais pela 
Liberdade de Orientação Sexual), à Rede Ex 
Aequo, às Panteras Rosa e aos órgãos de 
comunicação social. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com 17 votos a favor do 
Grupo de Representantes do Partido Socialista 
e Representante do Bloco de Esquerda, 9 votos 
contra do Grupo de Representantes da 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, 
Representante do CDS-PP Partido Popular e da 
Sr.ª Presidente da Junta da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, e 17 
abstenções do Grupo de Representantes da 
Coligação Democrática Unitária e do PCTP-
MRPP Partido Comunista dos Trabalhadores 
Portugueses) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Promove a alteração 

dos estatutos das entidades 
que integram o setor empresarial local 

do Município de Loures, 
garantindo a paridade 

na representação de género 
 

Considerando que: 
 
i) A participação de mulheres e homens em 

Igualdade é um fator chave para o 
desenvolvimento socioeconómico de qualquer 
país e a emancipação das mulheres símbolo 
da maturidade política das sociedades; 

 
ii) A luta pelos direitos das mulheres e pela 

igualdade é uma luta de séculos e tem sido 
um exemplo na conquista de direitos sociais e 
na eliminação de formas de discriminação com 
consequências tantas vezes dramáticas para a 
Humanidade; 
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iii) A segregação de género no mercado de 
trabalho persiste, as desigualdades na 
progressão na carreira, a sobrerrepresentação 
das mulheres no trabalho não remunerado ou 
a desigualdade salarial continuam a fazer 
parte do quotidiano; 

 
iv) Nas últimas décadas a defesa e promoção dos 

Direitos das Mulheres tem alcançado 
visibilidade e mesmo alguma centralidade nas 
agendas políticas. Os documentos 
internacionais subscritos por diversos 
Governos reconhecem a necessidade da luta 
contra a discriminação de que as mulheres 
são vítimas, assim como apontam diversas 
medidas que visam eliminar essa mesma 
discriminação, propondo mesmo aquilo a que 
se convencionou chamar de medidas de 
discriminação positiva; 

 
v) Em 1995 a Recomendação n.º 1269 do 

Conselho da Europa salientou “a exigência 
democrática de partilha efetiva pelos homens 
e pelas mulheres das responsabilidades em 
todos os setores da vida em sociedade”. No 
mesmo sentido a Recomendação n.º 96/694 
do Conselho de Ministros da União Europeia 
apelou aos governos para promoverem uma 
estratégia integrada e conjunta no sentido de 
uma participação equilibrada entre mulheres e 
homens nos processos de tomada de decisão; 

 
vi) A Declaração sobre a Igualdade entre 

Mulheres e Homens como Critério 
Fundamental de Democracia, aprovada em 
Conferência Interministerial Europeia, em 
novembro de 1997, estabeleceu como 
prioridade a tomada de medidas que garantam 
uma participação equilibrada de géneros nos 
partidos, sindicatos, nomeações políticas e em 
todos os órgãos de decisão; 

 
vii) O Município de Loures, relativamente às 

diversas entidades do seu setor empresarial 
local não prevê nos respetivos estatutos uma 
política de promoção da igualdade de género 
nos seus órgãos sociais; 

 
viii) A par da ausência de previsão específica nos 

estatutos, a prática demonstra a insuficiência 
de uma política de igualdade de género, como 
se pode ver, por exemplo, pela composição do 
Conselho de Administração da Loures Parque, 
composto exclusivamente por indivíduos do 
sexo masculino; 

 
ix) Os fiscais únicos, pelo seu caráter unipessoal 

e natureza não podem ser abrangidos por uma 
política de quotas de género. 

Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 4.ª Sessão Ordinária, no dia 7 de setembro de 
2017, delibera recomendar: 
 
À Câmara Municipal de Loures que os estatutos 
das entidades que integram o respetivo setor 
empresarial local passem a adotar uma disposição 
que preveja que os respetivos órgãos sociais, com 
exceção do fiscal único, garantam que nenhum 
dos géneros se encontra representado por um 
número superior em 1 elemento relativamente ao 
género menos representado. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Rejeitada por maioria, com 13 votos a favor do 
Grupo de Representantes do Partido Socialista 
e Representante do Bloco de Esquerda, 29 
votos contra do Grupo de Representantes da 
Coligação Democrática Unitária, Grupo de 
Representantes da Coligação “Loures Sabe 
Mudar”, Sr.ª Presidente da Junta da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, 
Representante do CDS-PP Partido Popular, 4 
Representantes do Partido Socialista e 1 
abstenção do Representante do PCTP-MRPP 
Partido Comunista dos Trabalhadores 
Portugueses) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Saudação às trabalhadoras 

e aos trabalhadores da Valorsul 
 

Considerando que: 
 
1. Nos passados dias 14 e 16 de junho decorreu 

uma greve das trabalhadoras e dos 
trabalhadores da Valorsul e da Amarsul, que 
prestam serviços no setor dos resíduos 
urbanos nos distritos de Lisboa e de Setúbal; 

 
2. Estas paralisações em semana de feriados 

municipais e nacionais mostraram a 
importância dos serviços prestados pelas 
empresas na recolha de lixo nos municípios 
servidos por elas; 
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3. Na Valorsul, os trabalhadores exigem que a 
administração faça a publicação integral do 
Acordo de Empresa (AE). “Fizeram-nos uma 
proposta de aumento salarial de 1,6 % que o 
sindicato aceitou e até estava disponível a 
assinar. No entanto, a administração da 
Valorsul tem-se demonstrado intransigente na 
decisão de publicar os AE na íntegra. Isso 
demonstra que estão a agir de má fé e que o 
AE pode estar em risco”, disse Navalhas 
Garcia do Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias Transformadoras, Energia, 
Atividades do Ambiente do Centro, Sul e llhas; 

 
4. Tal como a Amarsul, a Valorsul pertence à 

Empresa Geral de Fomento, S.A., privatizada 
em 2014 pelo anterior governo e controlada 
pela Mota Engil. “Até hoje, a grande medida 
que o novo acionista tomou foi a distribuição 
dos lucros obtidos pela empresa quer os 
acumulados ao longo de anos sob a gestão 
pública, quer aqueles que foram obtidos em 
2015 e 2016 totalizando hoje mais de 6,8 
milhões de euros”, pode ler-se na resolução 
do plenário, lembrando que são os 
trabalhadores “quem cria a riqueza e os lucros 
distribuídos pelos acionistas”, que totalizaram 
cerca de 6,8 milhões de euros em 2016; 

 
5. Na Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos (CTRSU), em Loures, voltou 
a não entrar qualquer carro de recolha, tendo 
o serviço ficado reduzido aos mínimos 
obrigatórios. No aterro sanitário de Mato da 
Cruz, concelho de Vila Franca de Xira, a 
atividade regular também parou, enquanto no 
aterro sanitário do Cadaval, registou-se a 
ausência de atividade estando somente os 
serviços mínimos a funcionar. 

 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 4.ª Sessão Ordinária, no dia 7 de setembro de 
2017, delibera: 
 
1. Saudar as trabalhadoras e os trabalhadores 

da Valorsul e da Amarsul que estiveram em 
greve, lutando pelo cumprimento pleno dos 
Acordos de Empresa, por melhores salários e 
pelo fim da precariedade no seu setor; 

 
2. Salientar o inegável e importantíssimo serviço 

público prestado pela Valorsul e restantes 
empresas do grupo Empresa Geral de 
Fomento S.A.; 

 
 
 
 

3. Apelar à Assembleia da República e ao 
Governo para que tomem as medidas 
adequadas para que se inicie o processo de 
reversão da privatização do grupo Empresa 
Geral de Fomento S.A.; 

 
4. Enviar este documento ao Governo, aos 

grupos parlamentares representados na 
Assembleia da República, à CGTP-lN, ao 
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 
Transformadoras, Energia e Atividades do 
Ambiente do Centro, Sul e llhas, às 
Comissões de Trabalhadores da Valorsul e da 
Amarsul, à administração do Grupo EGF, da 
Valorsul e da Amarsul e à comunicação social. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com 8 votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
“Loures Sabe Mudar” e da Sr.ª Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, 1 abstenção da Representante do CDS-
PP Partido Popular e 34 votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Aproveitando esta última reunião da Assembleia 
Municipal e a ocorrência dos incêndios florestais 
que têm devastado o País, a CDU vem propor que 
seja aprovada uma saudação aos Bombeiros do 
nosso Concelho que têm estado nas diversas 
frentes de combate aos incêndios, com muita 
coragem, competência e abnegação. Inicialmente 
destacados para o distrito de Viana do Castelo 
(Valença; Melgaço; Monção e Paredes de Coura), 
acabaram por ter de integrar os dispositivos 
musculados no distrito de Santarém (Mação; 
Abrantes; Tomar; Alcanena); de Leiria (Pedrogão 
Grande); de Castelo Branco (Proença-a-Nova; 
Fundão) e ainda na Torre de Moncorvo em 
Bragança. Presença também no Distrito de Lisboa 
e naturalmente no nosso Concelho. Grande 
empenho de todos, dos Bombeiros, das suas 
Associações, dando cobertura em termos 
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financeiros e administrativos, a quem impende 
especial dever de cooperação, mas também da 
Câmara Municipal, através da Proteção Civil 
Municipal, cuja disponibilidade e apoio é de 
relevar, para que a segurança dos cidadãos seja 
uma realidade. 
 
Esta Saudação a ser aprovada, deverá ser 
enviada à CML, ao MAl, à ANPC, a todas as 
Associações de Bombeiros do Concelho de 
Loures. 

 
 

Loures, 7 de setembro de 2017 
 

Os Eleitos da CDU 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da constituição de Júri do 
procedimento concursal para recrutamento e 
seleção de cargo de direção intermédia de 3.º grau 
- Chefe da Unidade do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 13.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 285/2017 

 
[Aprovada na 92.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 14 de junho de 2017] 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna urgente garantir o normal 

funcionamento dos serviços, de modo a não 
afetar os munícipes que deles careçam; 

 
B. Compete à Assembleia Municipal designar os 

membros que integram a composição dos júris 
dos procedimentos concursais dos cargos 
dirigentes, sob proposta da Câmara Municipal, 
sendo constituídos por um presidente e dois 
vogais; 

 
C. Nos termos do quadro legal em vigor, o 

presidente do júri é designado de entre 
personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade 
pessoal; 

D. Por sua vez, os vogais são designados de 
entre personalidades de reconhecido mérito 
profissional, credibilidade e integridade 
pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido 
exercida preferencialmente na área dos 
recursos humanos ou da administração local 
autárquica. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a designação dos seguintes 
membros para integrar a composição do júri do 
procedimento concursal da Câmara Municipal de 
Loures: 
 
Procedimento concursal para recrutamento e 
seleção do cargo de direção intermédia de 3.º 
grau 
 
Chefe da Unidade do Serviço Municipal de 
Proteção Civil (SMPC). 
 
Presidente: Comissário Paulo Rui da Costa 
Morgado, Comandante da Polícia Municipal de 
Loures. 
 
Vogal: Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
 
Vogal: Dr.ª Paula Rita Marreiros, Chefe da Divisão 
de Administração Geral. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
(Aprovada por maioria, obtida mediante 
escrutínio secreto, com 39 votos a favor, 2 
votos contra e 2 votos em branco) 
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ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal do 
reconhecimento de interesse público municipal 
para efeitos de regularização/ampliação de 
instalações. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do 
Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
conjugado com a alínea k) do n.º 2 do Artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 307/2017 

 
[Aprovada na 94.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 12 de julho de 2017] 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, estabeleceu com caráter 
extraordinário, o Regime de Regularização e 
de Alteração e ou Ampliação de 
Estabelecimentos e Explorações de Atividades 
Industriais, Pecuárias, de Operações de 
Gestão de Resíduos e de Explorações de 
Pedreiras, existentes à data da sua entrada 
que não disponham de título válido de 
instalação ou de título de exploração ou de 
exercício de atividade, incluindo as situações 
de desconformidade com os instrumentos de 
gestão territorial vinculativos dos particulares 
ou com servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública. 

 
B. A Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, estabeleceu 

que o prazo previsto no n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, é 
prorrogado até um ano a contar da data de 
entrada em vigor da presente lei, e com efeitos 
a 2 de janeiro de 2016. 

 
C. A impossibilidade de regularização ou o 

licenciamento das alterações solicitadas 
podem inviabilizar o crescimento de atividades 
em plena laboração e impossibilitarem 
melhorias de forma a melhor corresponderem 
às exigências da atividade que desenvolvem e 
que permitiriam melhores desempenhos em 
termos ambientais, higiene e segurança, 
certificações da atividade, entre outras. 

 
D. Os pedidos de regularização das atividades 

económicas são apresentados às entidades 
coordenadoras ou licenciadoras e quando 
esteja em causa a desconformidade da 
localização com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares ou com 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública, devem ser instruídos com 
deliberação fundamentada de 
Reconhecimento de Interesse Público 
Municipal do estabelecimento ou instalação 
emitida pela Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara. 

 
E. A empresa Tó Carnes - António Soares dos 

Santos & Filhos, Lda. apresentou o pedido de 
reconhecimento de Interesse Público 
Municipal a esta Câmara, instruindo o 
processo de acordo com o Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro. 

 
F. Ponderando os interesses económicos e 

sociais em presença, é de todo útil ao 
Município manter a empresa no concelho, 
sendo que a eventual deslocalização da 
mesma poderá criar constrangimentos ao nível 
da sua viabilidade económica. 

 
G. O parecer socioeconómico favorável da 

Divisão de Economia e Inovação à pretensão 
do requerente. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com 
as alterações previstas na Lei n.º 21/2016, de 19 
de julho, aprovar e submeter à apreciação da 
Assembleia Municipal o Reconhecimento do 
Interesse Público Municipal na 
regularização/ampliação das instalações do 
requerente: 
 
Tó Carnes - António Soares dos Santos & Filhos, 
Lda.. 

 
 

Loures, 6 de junho de 2017 
 

O Vereador, 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com 1 abstenção do 
Representante do PCTP-MRPP Partido 
Comunista dos Trabalhadores Portugueses e 
41 votos a favor dos demais Representantes) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Proposta de aprovação da afetação ao domínio 
público municipal da área de 3.203,75 m2, sita na 
Quinta do Casquilho, Portela, União das 
Freguesias de Moscavide e Portela. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 376/2017 

 
[Aprovada na 95.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 25 de julho de 2017] 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela; 

 
B. Embora inativas há anos, neste terreno ainda 

se encontram as instalações da antiga Escola 
Vasco da Gama, nas quais se encontra em 
funcionamento a sede da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela; 

 
C. Esta ocupação se encontra confinada à 

vedação da antiga Escola Vasco da Gama; 
 
D. Parte desta parcela, com a área de 3.203,75 

m2, correspondente à área do perímetro 
exterior à referida vedação, tem utilização 
pública desde o início da concretização da 
operação de loteamento na qual teve origem, 
como parte das vias envolventes, zona verde 
e percursos pedonais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para 
deliberação, nos termos do previsto no artigo 25.º, 
n.º 1, aI. q) do mesmo diploma legal, a afetação ao 
domínio público municipal da área de 3.203,75 m2, 
pertencente à parcela sita na Quinta do Casquilho, 
Portela, com a área total de 10.987,75 m2, inscrita 
sob o artigo 288.º da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela e descrita sob o n.º 1032 da 
freguesia de Sacavém. 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por maioria, com 1 voto contra do 
Representante do PCTP-MRPP Partido 
Comunista dos Trabalhadores Portugueses e 
41 votos a favor dos demais Representantes) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da oneração da área de 
6.784,00 m2 da propriedade municipal com a área 
total de 10.987,75 m2, inscrita sob o artigo 288.º 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela 
e descrita sob o n.º 1032 da freguesia de 
Sacavém, para efeitos de outorga da escritura 
pública de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, a favor da Cruz Vermelha 
Portuguesa, para construção e funcionamento de 
um equipamento social e de saúde. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 377/2017 
 

[Aprovada na 95.ª Reunião Ordinária 
de Câmara Municipal, 

realizada em 25 de julho de 2017] 
 

Considerando que: 
 
A. De acordo com os Censos de 2011 o índice de 

envelhecimento do Município de Loures 
(número de pessoas de idade superior a 65 
anos por cada 100 jovens) é de 113,7, sendo 
mais notório na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela (249,7); 

 
B. De acordo com a mesma fonte, a relação de 

dependência de idosos (número de pessoas 
de idade superior a 65 anos por cada 100 
ativos) é de 26,1 em todo o concelho, sendo 
este índice mais expressivo na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela (45,5); 

 
C. A Cruz Vermelha Portuguesa manifestou 

interesse e disponibilidade para a construção 
de um equipamento social e de saúde na 
Portela; 

 
D. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela; 

 
E. Embora inativas há anos, neste terreno ainda 

se encontram as instalações da antiga Escola 
Vasco da Gama, em estado de degradação e 
ainda com placas de fibrocimento; 

 
F. Neste terreno encontra-se instalada, de 

acordo com a alínea anterior com parcas 
condições, a sede da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela; 

 
G. Com a cedência, em regime de direito de 

superfície, de parte deste terreno à Cruz 
Vermelha Portuguesa, esta entidade 
compromete-se a construir a suas expensas, 
um edifício, bem como os respetivos arranjos 
exteriores, para instalação de serviços da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela; 

 
H. Estamos, desta forma, na presença de uma 

oportunidade de revitalização desta área numa 
zona nobre da Portela, cuja população há 
muito ansiava pela intervenção; 

 
 
 
 

I. O Município tem dado prioridade, na sua 
intervenção, ao incentivo e apoio à expansão 
das respostas comunitárias desenvolvidas por 
entidades particulares de solidariedade social, 
que pretendem responder a grupos 
específicos; 

 
J. Este apoio tem-se materializado em apoio 

financeiro ou no planeamento e alargamento 
da rede de equipamentos de cuidados de 
saúde primários no concelho, levando à 
disponibilização de terrenos e edifícios para a 
instalação de novas unidades de saúde, 
nomeadamente centros de saúde; 

 
K. A carência de equipamentos sociais que 

contemplem a valência de saúde/prestação de 
cuidados de saúde para os grupos mais 
vulneráveis da população; 

 
L. O parecer positivo emitido pela Divisão de 

lntervenção Social e Saúde relativo à 
implantação de um equipamento social e de 
saúde no território da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
propor à Assembleia Municipal autorizar a 
oneração de 6.784,00 m2 da propriedade 
municipal com a área total de 10.987,75 m2, 
inscrita sob o artigo 288.º da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela e descrita sob o n.º 1032 
da freguesia de Sacavém, para efeitos de outorga 
da escritura pública de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, a favor da Cruz 
Vermelha Portuguesa, para construção e 
funcionamento de um equipamento social e de 
saúde nos termos e condições que constam da 
minuta anexa à presente proposta. 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
 

1. O Município de Loures é dono e legítimo proprietário de 
um terreno para construção com a área de 10.987,75 m2, 
sito na Quinta do Casquilho, Portela, inscrito sob o artigo 
288.º da União das Freguesias de Moscavide e Portela e 
descrito sob o n.º 1032 da freguesia de Sacavém. 

 
2. Pelo presente contrato é constituído a favor da Cruz 

Vermelha Portuguesa o direito de superfície sobre uma 
parte do referido prédio localizado na Quinta do 
Casquilho, Portela, com a área de 6.784,00 m2, que se 
encontra identificada na planta em anexo como área de 
cedência em direito de superfície à Cruz Vermelha (anexo 
1) e faz parte integrante deste contrato. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 70 anos, 
prorrogável, por acordo das partes, e a título gratuito. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

1. O direito de superfície constituído destina-se à construção 
e funcionamento de um equipamento social e de saúde. 

 
2. O Município obriga-se a entregar o imóvel desocupado e 

limpo, no prazo máximo de seis meses, após a aprovação 
do projeto de arquitetura do edifício indicado no número 
anterior. 

 
3. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se a construir 

na propriedade municipal identificada na Cláusula 
Primeira, que se encontra identificada na planta em anexo 
como área destinada ao edifício da Junta (anexo 1), um 
edifício com as características constantes no estudo 
prévio em anexo (anexo 2), bem como os respetivos 
arranjos exteriores, para instalação de serviços da União 
das Freguesias de Moscavide e Portela, comprometendo-
se ainda a dar primazia à construção deste edifício. 

 
4. O Município compromete-se a efetuar as escavações 

necessárias à construção das caves dos equipamentos a 
construir. 

 
5. Como contrapartida do referido no ponto anterior, a Cruz 

Vermelha Portuguesa compromete-se a disponibilizar aos 
moradores da Portela a utilização noturna dos parques de 
estacionamento do equipamento a construir, em 
condições a definir em protocolo a celebrar com o 
Município. 

 
6. Enquanto decorre a construção do edifício referido no 

ponto 3, a Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se a 
autorizar a instalação gratuita de contentores para 
instalação provisória dos serviços da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela na área identificada na 
planta em anexo como área de instalação provisória da 
Junta de Freguesia (anexo 3), em número suficiente de 
modo a permitir a instalação do pessoal técnico, 
administrativo e respetivas atividades previstas instalar 
nesse edifício. 

 
7. A Cruz Vermelha Portuguesa autoriza a utilização, por 

parte da União das Freguesias de Moscavide e Portela, de 
um espaço polivalente existente no equipamento social e 
de saúde a construir, até 10 h. semanais. 

 

8. A Cruz Vermelha Portuguesa autoriza ainda a utilização, 
por parte da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, de um outro espaço polivalente existente no 
equipamento social e de saúde a construir, fora das horas 
de utilização diária dos utentes. 

 
9. A utilização dos espaços polivalentes nos termos referidos 

nos pontos anteriores será concretizado num acordo a 
celebrar entre as duas entidades, acordo este que terá a 
duração de 5 anos, renovável por iguais períodos de 
tempo. 

 
10. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se a priorizar o 

atendimento de utentes residentes na área do Município 
de Loures nas várias respostas sociais disponibilizadas no 
equipamento social e de saúde. 

 
11. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se a aceitar 

como utentes residentes, em pé de igualdade com os 
restantes, os residentes na área do município, até 10% da 
sua capacidade. 

 
12. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se a aceitar, 

para apoio domiciliário, os utentes residentes na União 
das Freguesias de Moscavide e Portela indicados pela 
Câmara Municipal de Loures, em situação de carência 
económica e social comprovada, em número não inferior a 
10% da capacidade definida para esta resposta social, 
caso este apoio esteja protocolado com a Segurança 
Social. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

1. O Município tem o direito de, quando e pelos meios que 
entender convenientes, acompanhar e fiscalizar o 
exercício de todas as atividades direta ou indiretamente 
relacionadas com o âmbito do direito de superfície e 
solicitar informação escrita adequada do cumprimento das 
condições que resultam da constituição do direito de 
superfície. 

 
2. A Cruz Vermelha Portuguesa deve informar o Município, 

por escrito, com caráter semestral, sobre a situação do 
procedimento tendente à implementação do equipamento 
assim como a situação do imóvel transmitido, até que se 
verifique a conclusão da construção do equipamento 
social e de saúde. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

Em caso de alienação, o Município goza do direito de 
preferência em primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela Cruz 
Vermelha Portuguesa para garantia do financiamento da 
construção do equipamento no prédio sobre o qual foi 
constituído, sob pena de extinção e reversão para o Município. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

Em qualquer caso, a Cruz Vermelha Portuguesa é a única 
entidade responsável pelo cumprimento das obrigações a que 
fica adstrita, reservando-se o Município o direito de resolver o 
presente contrato em caso de incumprimento de alguma 
daquelas obrigações. 
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Cláusula Oitava 
 

O direito de superfície extingue-se ao abrigo do disposto no 
artigo 1536.º do Código Civil, com reversão do terreno para o 
Município: 
 
a) se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no ato da 

constituição; 
 
b) se, no prazo de dois anos a contar da data da entrega do 

imóvel, não for iniciada a construção dos equipamentos 
identificados na Cláusula Terceira; 

 
c) se, no prazo de três anos a contar da data do início da 

construção, não entrar em funcionamento o equipamento 
identificado no número um da Cláusula Terceira; 

 
d) se, no prazo de três anos a contar da data do início da 

construção, não se encontrar concluído o edifício 
identificado no número três da Cláusula Terceira; 

 
e) se houver paralisação da atividade sem motivo justificado 

por período superior a seis meses; 
 
f) se for alienado o direito de superfície sem autorização 

expressa do Município; 
 
g) se a Cruz Vermelha Portuguesa deixar de ter existência 

jurídica própria e autónoma; 
 
h) se a Cruz Vermelha Portuguesa proporcionar o uso 

privativo do local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do MUNICÍPIO; 

 
i) se, até que se verifique o cumprimento do objeto 

identificado na Cláusula Terceira, a Cruz Vermelha 
Portuguesa não informar o Município, por escrito, com 
caráter semestral, sobre a situação do procedimento 
tendente à implementação do equipamento bem como 
sobre a situação do imóvel transmitido até que se verifique 
a conclusão da construção do equipamento social e de 
saúde. 

 
 

Cláusula Nona 
 

Declarada a extinção do direito de superfície pelo Município, a 
mesma opera, sem dependência de qualquer outra formalidade 
e para todos os efeitos legais, incluindo para inscrição no 
registo predial, com a notificação da superficiária. 

 
 

Cláusula Décima 
 

1. Expirado o prazo para que foi constituído e em caso de 
não renovação, resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e todas as obras 
existentes no terreno, as quais deverão estar concluídas e 
em bom estado de conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a Cruz 
Vermelha Portuguesa, pelas benfeitorias entretanto 
realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído o direito de 

superfície ou a extinção do direito de superfície por 
qualquer outra razão implicam: 

 
a) A entrega do local pela Cruz Vermelha Portuguesa, no 

prazo de seis meses contado de qualquer dos factos 
determinantes para a reversão; 

 
 
 
 

b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a reposição do 
prédio deverá ser feita nas condições em que se 
encontrava à data da entrega do imóvel, caso não se 
verifique a conclusão do equipamento sem qualquer 
indemnização para a Cruz Vermelha Portuguesa pelos 
custos associados; 

 
c) A tomada de posse do local pelo Município, caso não se 

verifique o cumprimento do prazo e condições de entrega. 
 
 

Cláusula Décima Primeira 
 

A presente constituição do direito de superfície rege-se pelo 
disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e pelo Código Civil. 
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(Aprovada por maioria, com 1 voto contra do 
Representante do PCTP-MRPP Partido 
Comunista dos Trabalhadores Portugueses e 
41 votos a favor dos demais Representantes) 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da oneração de 1.000,00 
m2 da propriedade municipal com a área total de 
10.987,75 m2, inscrita sob o artigo 288.º da União 
das Freguesias de Moscavide e Portela e descrita 
sob o n.º 1032 da freguesia de Sacavém, para 
efeitos de outorga da escritura pública de 
constituição de direito de superfície, a título 
gratuito, a favor da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para construção e 
funcionamento de um edifício para instalação de 
serviços da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 378/2017 
 

[Aprovada na 95.ª Reunião Ordinária 
de Câmara Municipal, 

realizada em 25 de julho de 2017] 
 

Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela. 

 
B. Embora inativas há anos, neste terreno ainda 

se encontram as instalações da antiga Escola 
Vasco da Gama, em estado de degradação e 
ainda com placas de fibrocimento. 

 
C. Neste terreno encontra-se instalada, de 

acordo com a alínea anterior em parcas 
condições, a sede da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
D. Com a cedência, em regime de direito de 

superfície, de parte deste terreno à Cruz 
Vermelha Portuguesa, esta entidade 
compromete-se a construir a suas expensas, 
um edifício, bem como os respetivos arranjos 
exteriores, para instalação de serviços da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela. 

 
E. Estamos, desta forma, na presença de uma 

oportunidade de revitalização desta área numa 
zona nobre da Portela, cuja população há 
muito ansiava pela intervenção. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
propor à Assembleia Municipal autorizar a 
oneração de 1.000,00 m2 da propriedade 
municipal com a área total de 10.987,75 m2, 
inscrita sob o artigo 288.º da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela e descrita sob o n.º 1032 
da freguesia de Sacavém, para efeitos de outorga 
da escritura pública de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, a favor da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
construção e funcionamento de um edifício para 
instalação de serviços da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta. 

 
 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
 

1. O Município de Loures é dono e legítimo proprietário de 
um terreno para construção com a área de 10.987,75 m2, 
sito na Quinta do Casquilho, Portela, inscrito sob o artigo 
288.º da União das Freguesias de Moscavide e Portela e 
descrito sob o n.º 1032 da freguesia de Sacavém. 

 
2. Pelo presente contrato, é constituído, a favor da União das 

Freguesias de Moscavide e Portela, o direito de superfície 
sobre uma parte do referido prédio localizado na Quinta 
do Casquilho, Portela, com a área de 1.000,00 m2, que se 
encontra identificada na planta em anexo como área 
destinada ao edifício da Junta (anexo 1) e faz parte 
integrante deste contrato. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 70 anos, 
prorrogável, por acordo das partes, e a título gratuito. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

1. O direito de superfície constituído destina-se à construção 
e funcionamento de um edifício para instalação de 
serviços da União das Freguesias de Moscavide e Portela. 

 
2. Através de contrato, a Cruz Vermelha Portuguesa 

compromete-se a construir na propriedade municipal 
identificada na Cláusula Primeira, que se encontra 
identificada na planta em anexo como área destinada ao 
edifício da Junta (anexo 1), um edifício com as 
características constantes no estudo prévio em anexo 
(anexo 2), bem como os respetivos arranjos exteriores, 
para instalação de serviços da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
3. O Município obriga-se a entregar o imóvel atribuído em 

direito de superfície à Cruz Vermelha Portuguesa, bem 
como o imóvel objeto do presente contrato, atualmente 
ocupados pelos serviços da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, desocupados e limpos, no prazo 
máximo de seis meses, após a aprovação do projeto de 
arquitetura dos edifícios que se pretende neles construir. 

 
4. Enquanto decorre a construção do edifício referido no n.º 

2, a União das Freguesias de Moscavide e Portela ficará 
instalada, a título provisório, em contentores que a Cruz 
Vermelha Portuguesa se comprometeu autorizar a 
respetiva instalação gratuita na parcela de terreno que 
recebeu em direito de superfície na área identificada na 
planta em anexo como área de instalação provisória da 
Junta de Freguesia (anexo 3). 

 
5. O Município compromete-se a encontrar uma parcela 

municipal na Freguesia para cedência à União das 
Freguesias de Moscavide e Portela para instalação das 
suas oficinas e refeitório. 
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6. A União das Freguesias de Moscavide e Portela tem a 
possibilidade de utilizar um espaço polivalente existente 
no equipamento social e de saúde a construir pela Cruz 
Vermelha Portuguesa, até 10 h semanais. 

 
7. A União das Freguesias de Moscavide e Portela tem ainda 

a possibilidade de utilizar um outro espaço polivalente 
existente no equipamento social e de saúde a construir 
pela Cruz Vermelha Portuguesa, fora das horas de 
utilização diária dos utentes. 

 
8. A utilização dos espaços polivalentes nos termos referidos 

nos pontos anteriores será concretizada num acordo a 
celebrar entre as duas entidades, acordo este que terá a 
duração de 5 anos, renovável por iguais períodos de 
tempo. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

O Município tem o direito de, quando e pelos meios que 
entender convenientes, acompanhar e fiscalizar o exercício de 
todas as atividades direta ou indiretamente relacionadas com o 
âmbito do direito de superfície e solicitar informação escrita 
adequada do cumprimento das condições que resultam da 
constituição do direito de superfície. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

Em caso de alienação, o Município goza do direito de 
preferência em primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

O direito de superfície extingue-se ao abrigo do disposto no 
artigo 1536.º do Código Civil, com reversão do terreno para o 
Município: 
 
a) se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no ato da 

constituição; 
 
b) se for alienado o direito de superfície sem autorização 

expressa do Município; 
 
c) se a União das Freguesias de Moscavide e Portela 

proporcionar o uso privativo do local, total ou 
parcialmente, sem prévia autorização do Município. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

Declarada a extinção do direito de superfície pelo Município, a 
mesma opera, sem dependência de qualquer outra formalidade 
e para todos os efeitos legais, incluindo para inscrição no 
registo predial, com a notificação da superficiária. 

 
 

Cláusula Oitava 
 

1. Expirado o prazo para que foi constituído e em caso de 
não renovação, resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e todas as obras 
existentes no terreno, as quais deverão estar concluídas e 
em bom estado de conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, pelas benfeitorias 
entretanto realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído o direito de 

superfície ou a extinção do direito de superfície por 
qualquer outra razão implicam: 

 

a) A entrega do local pela União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, no prazo de seis meses, contado de 
qualquer dos factos determinantes para a reversão; 

 
b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a reposição do 

prédio deverá ser feita nas condições em que se 
encontrava à data da entrega do imóvel, sem qualquer 
indemnização para a União das Freguesias de Moscavide 
e Portela pelos custos associados; 

 
c) A tomada de posse do local pelo Município, caso não se 

verifique o cumprimento do prazo e condições de entrega. 
 
 

Cláusula Nona 
 

A presente constituição do direito de superfície rege-se pelo 
disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e pelo Código Civil. 
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(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

GESTÃO MUNICIPAL 
 

Apreciação da Informação referente à Gestão 
Municipal - período de maio-julho de 2017. 
 
(Apreciação nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 
 
 
(Produzidas diversas intervenções sobre a 
matéria) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento Informação 
referente à Gestão Municipal - período de maio-
julho de 2017 encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 

Nota: A Sessão terminou às 00:37 de dia 8 de 
setembro de 2017. 

 



 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 2  
 

 

Índice 

Glossário Pág. 4 
Atividade Municipal 6 
Do Órgão Executivo 8 
Funcionamento Municipal 32 
Funções Gerais / Administração Geral 32 
Apoio Técnico e Administrativo 32 
Património 35 
Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica 36 
Gestão de Recursos Humanos 38 
Gestão das Atividades Relacionais 46 
Protocolo e Relações Institucionais 49 
Material de Transporte 52 
Intervenção Local 53 
Obras\Intervenções Municipais 54 
Contratação Publica 54 
Segurança e Ordem Pública 55 
Policia Municipal 59 
Contrato Local de Segurança 62 

Funções Sociais 74 
Educação 74 
Habitação e Serviços Coletivos 84 
Ordenamento do Território 86 
Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 104 
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 108 
Cultura 108 
Desporto, Recreio e Lazer 121 
Promoção da Saúde 127 
Atividades Cívicas e Religiosas 129 
Serviços Veterinário Municipal 138 

Funções Económicas 141 
Desenvolvimento Económico 141 
Turismo 156 
Florestação 158 
Melhorar Rede Viária               159 

Execução Orçamental 160 
Receita 162 
Despesa 164 
Opções do Plano 166 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 167 
Análise Patrimonial 168 
Dívida de/a Terceiros 170 
Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes 174 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 4  
 

 
GLOSSÁRIO DE SIGLAS DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

AM – Assembleia Municipal 

CM – Câmara Municipal 

DA – Departamento de Ambiente 

DAIC – Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação 

DAG – Divisão de Administração Geral 

DASE – Divisão de Ação Social Escolar 

DC – Divisão de Cultura 

DCA – Divisão de Contratação e Aprovisionamento 

DCDJ – Departamento de Cultura, Desporto e Juventude  

DCP – Divisão de Contabilidade e Património 

DCSH – Departamento de Coesão Social e Habitação  

DD – Divisão de Desporto 

DE – Departamento de Educação 

DEC – Divisão de Equipamentos Coletivos 

DEI – Divisão de Economia e Inovação 

DEP – Divisão de Estudos e Projetos 

DGF – Divisão de Gestão Financeira 

DGDA – Divisão de Gestão Documental e Arquivo 

DGMA – Departamento Gestão Modernização Administrativa. 

DGU – Divisão de Gestão Urbanística 

DGRH – Divisão de Gestão de Recursos Humanos  

DH - Divisão de Habitação 

DIPE – Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo  

DIREP – Divisão de Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público   

DISS – Divisão de Intervenção Social e Saúde  

DJA - Divisão de Jurídico-Administrativa 

DMAQIT - Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade e Inovação Tecnológica 

DPCA – Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades 

DPFA - Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

DPGU – Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
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DPRU – Divisão do Planeamento e Reabilitação Urbana 

DOM – Departamento de Obras Municipais  

DRH – Departamento de Recursos Humanos  

DSPA – Divisão de Serviços Públicos Ambientais  

DSSOAP – Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial  

DTO – Departamento de Transportes e Oficinas 

DZVF – Divisão de Zonas Verdes e Floresta  

EMAUGI – Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal  

GAI – Gabinete de Auditoria Interna  

GCJ – Gabinete de Consultadoria Jurídica  

GCLS – Gabinete do Contrato Local de Segurança  

GIL – Gabinete de Intervenção Local  

GJ – Gabinete de Juventude  

GP – Gabinete de Planeamento  

GPRI – Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais  

GRU – Gabinete de Revitalização Urbana  

PM – Polícia Municipal  

SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos  

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil 

UARH – Unidade Administrativa de Recursos Humanos  

UFTU – Unidade de Fiscalização Técnica Urbanística 

UIC – Unidade de Igualdade e Cidadania  

USA – Unidade de Sustentabilidade Ambiental 
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Atividade Municipal 

 
No período em análise deste relatório, maio a julho de 2017, a execução da atividade 

concretizada nas Grandes Opções do Plano (GOP’s), desenvolveu-se de acordo com o previsto 

continuando a privilegiar a resposta às necessidades dos munícipes.  

 

Assim, neste período, foram realizadas 7 (sete) reuniões ordinárias do Executivo Municipal, 

em que as deliberações observadas no âmbito da gestão municipal, foram as seguintes: 

 

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Na 89ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovado o relatório final e consequente adjudicação, para contratação de serviços de 

vigilância, segurança humana e serviços de rondas de segurança, para as instalações do 

município de Loures, do município de Odivelas e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
Aprovada a admissão de 1 trabalhador para constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por 

utilização da reserva de recrutamento (assistente operacional). 

 

Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovado o relatório final e consequente adjudicação, para aquisição de serviços de vigilância, 

segurança humana e serviços de rondas de segurança, para os Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
Aprovada a admissão de 1 trabalhador para constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por 

utilização da reserva de recrutamento (estufador). 

 

Na 91ª Reunião Ordinária realizada em 31/05/17 

Aprovada a 3ª alteração ao orçamento 2017 e opções do plano 2017-2020; 

 
Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal, referente à 2ª revisão ao orçamento 

2017 e opções do plano 2017-2020; 
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Aprovada a minuta do contrato programa a celebrar entre o município de Loures e a 

administração regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.; 

 
Aprovado o relatório final e inerente adjudicação para contratação de serviços na área de 

seguros; 

 
Aprovada a proposta a apresentar à assembleia municipal referente aos documentos de 

prestação de contas consolidadas de 2016; 

 
Aprovada a proposta a apresentar à assembleia municipal referente ao contrato  

Interadministrativo para remodelação do parque infantil sito na praceta Manuel Fialho, em 

Santo Antonio dos Cavaleiros (proc.º 370-A/DOM); 

 
Aprovada a proposta a apresentar à assembleia municipal referente ao contrato 

Interadministrativo para remodelação do parque infantil Ary dos Santos, na Bobadela (proc.º 

1663/DOM); 

 
Aprovada a proposta a apresentar à assembleia municipal referente ao contrato 

Interadministrativo para remodelação do parque infantil das Sapateiras, em Loures proc.º 

1653/DOM; 

 
Aprovada a proposta a apresentar à assembleia municipal, relativa à alteração ao mapa de 

pessoal da Câmara Municipal de Loures; 

 
Aprovada uma saudação subscrita pelo Sr. Presidente da câmara, Sr. vice-presidente, e restantes 

membros do executivo municipal, relativa à extensão do metropolitano ao Concelho de Loures; 

 
Aprovada uma saudação ao movimento associativo do Concelho de Loures por ocasião do dia 

nacional das coletividades apresentada pelo Srº vice-Presidente 

 

 

Na 92ª Reunião Ordinária realizada em 14/06/17 

Aprovado o procedimento para aquisição de serviços de vigilância, segurança humana e serviços 

de rondas de segurança, para as instalações do município de loures, do município de Odivelas e 

dos serviços Intermunicipalizados de águas e resíduos dos municípios de Loures e Odivelas 

(SIMAR) para aprovar: - a caducidade da adjudicação à COPS - Companhia Operacional de 
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Segurança, Lda; - a adjudicação à Ronsegur - Rondas e segurança, Lda; a delegação de 

competências para aprovação da minuta do contrato; 

 
Aprovado o início do procedimento visando a alteração ao regulamento de taxas do município 

de Loures; 

 
Aprovada a proposta a apresentar à assembleia municipal relativa à constituição do júri do 

procedimento concursal para recrutamento e seleção do cargo de direção intermédia de 3º 

grau; 

 
Aprovada a conversão de 3 contratos de trabalho a termo certo em contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, pela Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, Lda.; 

 
Aprovado o início, tipo, peças do procedimento e a designação do júri para fornecimento de 30 

viaturas ligeiras, através de locação financeira; 

 
Aprovada a retificação das datas constantes da proposta de deliberação nº. 265/2017 para 

inscrição no 3º turno do programa ocupação de tempos livres 2017 - verão com desafios. 

 

Aprovada a admissão de 28 trabalhadores para constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por 

utilização da reserva de recrutamento; 

 

Aprovada a admissão de 16 trabalhadores para constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por 

utilização da reserva de recrutamento; 

 

Aprovada a admissão de 6 trabalhadores para constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por 

utilização da reserva de recrutamento. 

Aprovada a admissão de 1 trabalhador para constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, por 

utilização da reserva de recrutamento. 
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Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovada a ratificação do despacho de 20.06.2017 no âmbito do procedimento de contratação 

de serviços na área de seguros; 

 
Aprovada a alteração do montante máximo de encargos com o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal da 

câmara municipal de Loures; 

 
Aprovadas as condecorações municipais a atribuir em 2017 por ocasião do 131º aniversário do 

concelho; 

 
Aprovadas as minutas de contrato no âmbito do procedimento para fornecimento de gás 

natural comprimido dos serviços Intermunicipalizados de águas e resíduos dos municípios de 

Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação para o ensino profissional em 

Transportes e Logística, no valor de 30.000€ (trinta mil euros); 

 
Aprovado o protocolo a celebrar entre o município de Loures e a Fábrica da igreja Paroquial de 

Santa Maria de Loures. 

 

 

Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Aprovado o relatório final e inerente adjudicação para aquisição de serviços de limpeza para as 

instalações do município de Loures e município de Odivelas; 

 
Aprovada a minuta de contrato de prestação de serviços de vigilância, segurança humana e 

serviços de rondas de segurança, para os serviços Intermunicipalizados de águas e resíduos dos 

municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
Aprovada a minuta de contrato referente à aquisição de serviços de seguros; 

 
Aprovar a alteração e redução de preços nas publicações e artigos à venda nas lojas da rede de 

museus municipais de Loures; 
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Aprovada a aceitação da doação de bens móveis para integrar o acervo da rede de museus de 

Loures; 

 
Aprovada a aceitação da doação de obra para integrar o acervo documental das galerias 

municipais de Loures; 

 
Aprovada a venda, em regime de consignação, e a fixação do preço das obras do fotógrafo 

Eduardo Gageiro, nas lojas da rede de museus de Loures. 

 

 

Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Aprovada a 5ª Alteração ao Orçamento 2017 e opções do plano 2017-2020. 

Aprovada a aceitação da doação de património arquivístico para incorporar o acervo 

documental do arquivo municipal de Loures; 

 
Aprovada a ratificação ao despacho de 14 de julho de 2017, relativo à aprovação da minuta do 

contrato para prestação de serviços de limpeza para as instalações dos Serviços 

Intermunicipalizados de águas e resíduos dos municípios de Loures e Odivelas; 

 
Aprovada - a autorização de despesa; o inicio, tipo e peças do procedimento; a designação do 

júri e a delegação de competências na coordenadora da unidade de contratação 2 - para a 

empreitada de substituição de condutas em Caneças - fase II, dos Serviços Intermunicipalizados 

de águas e resíduos dos municípios de Loures e Odivelas; 

 
Aprovada a abertura de procedimento concursal comum para recrutamento e ocupação de 2 

postos de trabalho na categoria de assistente técnico; 

 
Aprovada a abertura de procedimento concursal comum para recrutamento e ocupação de 23 

postos de trabalho na categoria de assistente operacional; 

 
Aprovada a abertura de procedimento concursal comum para recrutamento e ocupação de 35 

postos de trabalho na categoria de técnico superior. 
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JUNTAS DE FREGUESIA 

Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovada a isenção do pagamento pela utilização da sala polivalente da biblioteca municipal 

José Saramago à junta de freguesia de Loures, no valor de 144€ (cento e quarenta e quatro 

euros). 

 

 

Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão António Feliciano Bastos, à Junta 

de freguesia de Loures, no valor de 496,23€ (quatrocentos e noventa e seis euros e vinte e três 

cêntimos); 

 
Aprovada a comparticipação financeira à Instituição de Apoio Social da freguesia de Bucelas, no 

valor de 5.000€ (cinco mil euros). 

 

Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Aprovada a celebração do acordo de cooperação entre o Município de Loures e a União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, bem como a transferência de verba, no âmbito 

da feira setecentista 2017. 

 

 

 
PROTEÇÃO CIVIL /ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS 

Na 89ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovada a isenção do pagamento de taxa de ruído, à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões, no valor de 140€ (cento e quarenta euros). 

 

Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovada a transferência de verbas para as Associações dos Bombeiros Voluntários, no âmbito 

do projeto de hidroterapia - 2º período letivo, no valor de 42.600€ (quarenta e dois mil e 

seiscentos euros); 
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Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de 

Loures, à Associação Nacional de Educação Artística e Cultural, no valor de 251€ (duzentos e 

cinquenta e um cêntimo). 

 
 
Na 92ª Reunião Ordinária realizada em 14/06/17 

Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do cineteatro de Loures, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, no valor de 20,10€ (vinte euros e dez 

cêntimos). 

 

Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovado o apoio financeiro às Associações de Bombeiros no âmbito da constituição das 

equipas de combate a incêndios (ECIN) e equipas logísticas de apoio ao combate (ELAC), no valor 

de 10.975,70€ (dez mil novecentos e setenta e cinco euros e vinte cêntimos); 

 
Isenção do pagamento: 

Pela utilização do cineteatro de Loures, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Loures para realização de Assembleia Geral, no valor de 23,45€ (vinte e três euros e quarenta e 

cinco cêntimos); 

Pela utilização do cineteatro de Loures, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Loures para realização de iniciativa da escola de música, no valor de 20,70€ (vinte euros e 

setenta cêntimos). 

 

 

Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Aprovada a submissão a consulta pública do projeto de regulamento municipal de atribuição de 

benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do concelho de Loures; 

 
Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

do Zambujal; 

 
Aprovada a transferência de verbas para as entidades participantes na organização do 33º 

troféu corridas das coletividades do concelho de Loures. 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Na 89ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao grupo musical e recreativo da Bemposta, no valor 

de 2.000€ (dois mil euros); 

 
Aprovado o pagamento de apoio financeiro à ABTA-Associação Bestteam Aventura, no valor de  

2.000€ (dois mil euros); 

 
Isenção do pagamento: 

Pela utilização do Pavilhão José Gouveia, ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale 

Figueira, no valor de 34,02€ (trinta e quatro euros e dois cêntimos); 

Pela utilização do Auditório do museu de cerâmica de Sacavém, à Canticorum - Associação de 

Amadores de Música, no valor de 32,50€ (trinta e dois euros e cinquenta cêntimos); 

 
Aprovada uma saudação à Gimnofrielas - Associação desportiva, cultural e social de Frielas pela 

obtenção da menção de ouro, apresentada pelo Sr.º Vice Presidente; 

 
Aprovada uma saudação aos treinadores Chilua Pegado e Carlos Mota e à Gesloures, 

apresentada pelo Srº Vice Presidente; 

 

Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 17/05/17 

Aprovado o apoio financeiro a várias entidades, no âmbito do programa desporto sénior - época 

desportiva 2016/2017 (2ª tranche), no valor de 7.800€ (sete mil e oitocentos euros); 

 
Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão desportivo da EB2,3 de Santa Iria 

de Azóia, ao Clube de Futebol de Santa Iria, no valor de 158,03€ (cento e cinquenta e oito euros 

e três cêntimos). 

 

Na 91ª Reunião Ordinária realizada em 31/05/17 

Aprovada a minuta do acordo de colaboração a estabelecer entre o município de Loures e os 

agentes musicais do concelho para o ano 2017, no valor de 41.550€ (quarenta e um mil 

quinhentos e cinquenta euros); 
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Aprovada a minuta do contrato programa a estabelecer entre o município de Loures e a 

Gimnofrielas - associação desportiva, social e cultural de Frielas, no valor de 2.250€ (dois mil 

duzentos e cinquenta euros); 

 

Aprovada a minuta do acordo de colaboração a estabelecer entre o município de Loures e os 

grupos de danças e cantares do concelho, no valor de 35.000€ (trinta e cinco mil euros); 

 

Aprovadas as minutas dos acordos de colaboração a estabelecer entre o município de Loures, a 

liga dos amigos da mina do São Domingos e a Associação dos naturais e amigos de Loriga, no 

valor de 6.000€ (seis mil euros); 

 

Aprovadas as minutas dos acordos de colaboração a estabelecer entre o município de Loures e 

os grupos de teatro de amadores e profissionais do concelho, no valor de 25.000€ (vinte e cinco 

mil euros); 

 

Aprovada a minuta dos contratos programa de desenvolvimento desportivo no âmbito do 

programa mais formação para a época 2016/2017 e atribuição de apoio financeiro, no valor de 

58,400€ (cinquenta e oito mil e quatrocentos euros); 

 

Aprovada a atribuição de apoio financeiro no âmbito do regulamento de apoio ao movimento 

associativo; - a minuta do contrato programa de desenvolvimento desportivo e a minuta 

orientadora para elaboração do programa de desenvolvimento desportivo, no valor de 

188.153,85€ (cento e oitenta e oito mil cento e cinquenta e três euros e oitenta e cinco 

cêntimos); 

 

Aprovada a minuta dos contratos programa de desenvolvimento desportivo no âmbito do 

programa "desporto mais" para a época 2016/2017 e atribuição de apoio financeiro, no valor de 

78.778,80€ (setenta e oito mil setecentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos); 

 

Isenção do pagamento: 

Pela utilização do pavilhão José Gouveia, ao Grupo dramático e recreativo Corações de Vale 

Figueira, no valor de 68,04€ (sessenta e oito euros e quatro cêntimos); 
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Pela utilização do pavilhão Paz e Amizade à Gimnofrielas - associação desportiva, cultural e 

social de Frielas, no valor de 572,29€ (quinhentos e setenta e dois euros e vinte e nove 

cêntimos); 

À comissão Unitária de reformados pensionistas e idosos de São João da Talha, no valor de 20€ 

(vinte euros); 

À Associação de reformados, pensionistas e idosos da Bobadela, no valor de 20€ (vinte euros); 

Ao Centro cultural e social de Santo António dos Cavaleiros, no valor de 20€ (vinte euros). 

 

 

Na 92ª Reunião Ordinária realizada em 14/06/17 

Isenção do pagamento: 

Pela utilização do pavilhão José Gouveia ao Sport Clube Sanjoanense, no valor de 168,38€ (cento 

e sessenta e oito euros e trinta e oito cêntimos); 

Pela utilização do pavilhão José Gouveia, à União de freguesias de Santa Iria da Azóia, São João 

da Talha e Bobadela, no valor de 790,35€ (setecentos e noventa euros e trinta e cinco cêntimos). 

 
Aprovada a transferência de verbas para a cooperativa "A Sacavenense" e para a Escola de 

Música do Conservatório Nacional, no valor de 14.000€ (catorze mil euros); 

 
Aprovada a transferência de verbas para as juntas de freguesia, no âmbito do serviço de apoio 

ao transporte escolar - 1º e 2º trimestre - 2016/2017, no valor de 13.322,45€ (treze mil 

trezentos e vinte e dois euros e quarenta e cinco cêntimos). 

 

 

Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão José Gouveia ao Grupo Dramático 

e Recreativo Corações de Vale Figueira, no valor de 207,23€ (duzentos e sete euros e vinte e três 

cêntimos). 

 

 

Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Aprovada a transferência de verbas para as entidades participantes na organização do 33º 

troféu corridas das coletividades do concelho de Loures, no valor de 6.900€ (seis mil e 

novecentos euros); 
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Aprovadas as normas e os valores a cobrar pela participação no meeting internacional de 

clarinete Marcos Romão dos Reis JR. 

 

 

Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Isenção do pagamento: 

 Pela utilização do pavilhão desportivo do agrupamento de escolas de Santa Iria de Azóia, ao 

Grupo Desportivo de Pirescoxe, no valor de 107,77€ (cento e sete euros e setenta e sete 

cêntimos);  

Pela utilização do pavilhão António Feliciano Bastos, à Associação de Karaté Shoto, no valor de 

129,52€ (cento e vinte e nove euros e cinquenta dois cêntimos); 

Pela utilização do pavilhão José Gouveia, ao Sport Clube Sanjoanense - aulas de compensação de 

patinagem, no valor de 115,92€ (cento e quinze euros e noventa e dois cêntimos); 

Pela utilização do pavilhão José Gouveia, ao Sport Clube Sanjoanense - treino extra ginástica, (20 

de maio), no valor de 34,02€ (trinta e quatro euros e dois cêntimos); 

Pela utilização do pavilhão José Gouveia, ao Sport Clube Sanjoanense - treinos extra ginástica 

(de 14 a 21 de maio), no valor de 45,36€ (quarenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos); 

Ao Rancho Folclórico e Etnográfico "Os Frieleiros", no valor de 80€ (oitenta euros). 

 

 

 
APOIO SOCIAL ESCOLAR / ESCOLAS 

Na 89ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovada a transferência de verba para os Agrupamentos de escolas, no valor de 80.000€ 

(oitenta mil euros); 

 
Aprovada a isenção do pagamento de taxa de ruído, ao Agrupamento de escolas General 

Humberto Delgado, no valor de 200€ (duzentos euros). 

 

Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 17/05/17 

Aprovada a transferência de verbas para os agrupamentos de escolas e entidades parceiras, no 

âmbito do serviço de apoio à família - prolongamento de horário, no valor de 13.425€ (treze mil 

quatrocentos e vinte e cinco euros); 
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Aprovada a transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

escola EB23 de Santa Iria de Azóia, no valor de 1.057,70€ (mil e cinquenta e sete euros e setenta 

cêntimos); 

 
Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do Auditório do Museu da Cerâmica em 

Sacavém, ao Agrupamento de escolas Eduardo Gageiro, no valor de 4,50€ (quatro euros e 

cinquenta cêntimos); 

 
Aprovado o relatório final e inerente adjudicação, referente à prestação de serviço de refeições, 

lanches, piqueniques e fornecimento de kits descartáveis, para os refeitórios das escolas do 

ensino básico e jardins-de-infância do município de Loures. 

 

 

Na 91ª Reunião Ordinária realizada em 31/05/17 

Aprovado o acordo de colaboração a estabelecer entre o município de Loures e o ministério da 

educação para a realização de obras de beneficiação na escola básica João Villaret, em Loures; 

 
Aprovado o projeto de execução referente à obra de remodelação e ampliação do edifício do 

jardim-de-infância da escola básica da Portela (proc.º 597-M-DOM); 

 
Aprovada a adjudicação dos trabalhos a mais, erros e omissões, trabalhos a menos e custos de 

estaleiro; - o valor dos prejuízos pela suspensão da obra; - a prorrogação do prazo para 

finalização da obra; - a celebração de contrato adicional ao contrato de empreitada n.º 89/2016 

- no âmbito da remodelação do edifício da escola básica do Alto da Eira, em Santa Iria de Azoia 

proc.º 524-F/DOM. 

 

 

Na 92ª Reunião Ordinária realizada em 14/06/17 

Aprovada a transferência de verbas para os Agrupamentos de escolas da Apelação e General 

Humberto Delgado e Escola Secundaria de Camarate, no valor de 1.800€ (mil e oitocentos 

euros); 

 
Aprovada a transferência de verbas para as entidades dinamizadoras de atividades de 

enriquecimento curricular no ano letivo 2016/2017 - 3ª tranche, no valor de 198.969,49€ (cento 

e noventa e oito mil novecentos e sessenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos); 
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Aprovada uma adenda às normas do serviço de apoio à família; 

 
Aprovada a minuta do contrato para aquisição de serviços de fornecimento de refeições, 

lanches, piqueniques e fornecimento de kits descartáveis, para os refeitórios das escolas do 

ensino básico e jardins-de-infância do município de Loures. 

 

 

Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão desportivo do agrupamento de 

escolas de Santa Iria de Azóia, ao grupo desportivo de Pirescoxe, no valor de 289,60€ (duzentos 

e oitenta e nove euros e sessenta cêntimos); 

 
Aprovado o relatório final e inerente adjudicação referente à aquisição de serviços de transporte 

escolar para o Município de Loures, para o ano letivo de 2017-2018. 

 

 

Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Aprovado no âmbito da obra remodelação do edifício da escola básica do Alto da Eira, em Santa 

Iria de Azoia: o indeferimento da prorrogação de prazo, a intenção de aplicação de multa 

contratual à Habitâmega - construções, SA e a solicitação do pagamento relativo à contratação 

de monoblocos (proc.º 524-F/DOM); 

 
Aprovada a minuta do contrato referente à aquisição de serviços de transporte escolar para o 

ano letivo 2017-2018; 

 
Aprovado o aditamento ao acordo de cooperação da educação pré-escolar a celebrar entre o 

município de Loures, a Direção-geral dos estabelecimentos escolares e o Instituto de Segurança 

Social, IP - Centro Distrital de Lisboa. 

 

 

Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Aprovada a adjudicação de erros e omissões e trabalhos a menos - celebração de contrato 

adicional ao contrato de empreitada nº. 89/2016 - a delegação de competência para aprovação 

da minuta do contrato, no âmbito da empreitada de remodelação do edifício da escola básica do 

Alto da Eira, em Santa Iria de Azoia (proc.º 524-F/DOM); 
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Aprovada a atribuição de apoio financeiro aos agrupamentos de escolas, no valor de 12.223,50 

(doze mil duzentos e vinte e três euros e cinquenta cêntimos); 

 
Aprovada a transferência de verba para o agrupamento de escolas de Camarate, no valor de 

1.476€ (mil quatrocentos e setenta e seis euros); 

 
Aprovado o projeto de minuta do contrato da "Escola Básica do Alto da Eira - remodelação do 

edifício", relativo ao primeiro adicional do contrato nº. 89/2016 – proc.º 524-F/DOM; 

 
Aprovada a transferência de verbas às entidades parceiras do serviço de apoio à família - 

acompanhamento de refeições escolares, no valor de 103.100,25€ (cento e três mil e cem euros 

e vinte e cinco cêntimos); 

 
Aprovada a transferência de verbas à Associação de Pais da EB de Via Rara, no valor de 

4.746,50€ (quatro mil setecentos e quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos); 

 
Aprovadas as normas do serviço de apoio à família e o plano de transportes para o ano letivo 

2017/2018; 

 
Aprovada a celebração de protocolo de colaboração entre o município de Loures, a Junta de 

freguesia de Bucelas e a Sociedade Imobiliária do Freixial, SA. 

 

 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na 89ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovado o projeto de execução para a remodelação dos edifícios e espaços exteriores do bairro 

municipal da Quinta da Fonte, na Apelação; 

 
Aprovada a alteração ao alvará de loteamento e pagamento de compensação (proc.º 

63.755/LA/L/OR - Investop Gestão de Imóveis, Lda.); 

 
Aprovada a isenção do cumprimento de lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM 

(proc.º. nº 63.632/LA/N - Basílio dos Santos Velho); 
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Aprovada a isenção do cumprimento de lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM 

(proc.º. nº 63.824/LA/E/OR - Cooperativa de Solidariedade Social "Os amigos de sempre"). 

 
 
 
Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 17/05/17 

Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal relativa à desafetação do domínio 

público municipal de parcela de terreno sito na União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho; 

 
Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal relativa à desafetação do domínio 

público municipal de parcela de terreno sita na Quinta de Santa Teresa e São Rafael, na União 

das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação; 

 
Aprovado o relatório final e inerente adjudicação; a ratificação de todas as decisões tomadas 

pelo júri do procedimento; a delegação de competências para aprovação da minuta do contrato; 

a nomeação do diretor técnico da fiscalização e representante legal do dono da obra - referente 

à empreitada de "trabalhos genéricos no espaço público” proc.º 1630-A/DOM; 

 
Aprovado o projeto de minuta de contrato referente à empreitada de sinalização horizontal no 

concelho de Loures – proc.º 671-C/DOM; 

 
Aprovada a atribuição de topónimo para a localidade de Loures e Infantado (proc.º nº. 

31.700/OM-E); 

 
Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por 

via do PDM (procº. nº 61.971/LA/E/N- Maria Emília Gonçalves Costa); 

 
Aprovada a alteração ao alvará de loteamento nº. 4/2005 (procº. nº. 63.515/LA/l/N - Sara 

Nabeira Frija). 

 

 

Na 91ª Reunião Ordinária realizada em 31/05/17 

Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal, relativa à aquisição de dois edifícios 

e uma fração autónoma, na freguesia de Loures e os contratos promessa de compra e venda, no 

valor de 2.000.000€ (dois milhões de euros); 
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Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa à desafetação do domínio 

público municipal de parcela de terreno sito na união das freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas; - a celebração de contrato de utilização com a Associação de Moradores de 

Santo António dos Cavaleiros; 

 
Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa à desafetação do domínio 

público municipal de parcela de terreno sito na união das freguesias de Santo Antão e São Julião 

do Tojal - a constituição do direito de superfície a favor do Moto Clube do Tojal; 

 
Aprovada a homologação do auto de vistoria; - a execução coerciva das obras em falta; - o 

acionamento da garantia bancária e a notificação da comissão de administração conjunta do 

bairro da Murteira sul (proc.º 42.855/RC/N/1984),no valor de 13.802,48€ (treze mil oitocentos e 

dois euros e quarenta e oito cêntimos); 

 
Aprovada a atribuição de topónimo para a localidade de Bairro do Pau da Bandeira, União das 

freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela (procº nº. 30.315/OM-J); 

 
Aprovado o prolongamento e a atribuição de topónimo na localidade do Bairro do Cardal e 

envolvente, União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal (procº nº. 40.868/OM-D); 

 
Aprovada a atribuição de topónimo para a localidade de São João da Talha, União das freguesias 

de Santa Iria de Azóia, São João da Talha, e Bobadela (procº nº. 30.315/OM-B); 

 
Aprovada a extensão e a atribuição de topónimo para a localidade de Pintéus, União das 

freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal (procº nº. 40.707/OM-F). 

 

 

Na 92ª Reunião Ordinária realizada em 14/06/17 

Aprovada a afetação ao domínio público municipal de propriedades sitas no bairro da Portela da 

Azóia, freguesia da União das Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

Aprovado a prorrogação do prazo contratual referente à "empreitada do parque urbano de 

Santo António dos Cavaleiros - Centro Comunitário Social e Cultural - acabamentos"- proc.º 887-

T/DOM; 

 
Aprovada a caducidade da adjudicação dos lotes 1 e 2 à Masitrave - comércio, montagem, 

reparação, manutenção e projetos de sinais de tráfego, Lda.; a adjudicação dos mencionados 
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lotes à Trafiurbe - sinalização, construção e engenharia, SA.; - a delegação de competências para 

aprovação da minuta do contrato; e a nomeação do diretor técnico da fiscalização e 

representante legal do dono da obra - referente à empreitada de "sinalização horizontal no 

concelho" – proc.º 671-C/DOM; 

 
Aprovado o modelo de procedimento dos pagamentos das comparticipações devidas no âmbito 

do processo de reconversão da Área urbana de génese ilegal denominada Bairro da Portela da 

Azóia UGT15, após a emissão do alvará de licença de loteamento nº 1/2017 (proc. nº 

48.858/LA/L/OR); 

 
Aprovada a atribuição de topónimo para a localidade de Vila de Rei, na freguesia de Bucelas 

(proc.º nº. 36.598/OM); 

 
Aprovada a atribuição de topónimo para a localidade de Palhais, na freguesia de Loures (proc.º 

nº. 31.700/OM-G); 

 
Aprovada a alteração ao alvará de loteamento nº. 1/2005 (proc.º. nº. 64.154/LA/L/OR - 

Comissão de Administração Conjunta Bairro dos Covões). 

 

 

Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovada a constituição do direito de superfície, sobre propriedade sita em Camarate, a favor 

do jardim de infância Nossa Senhora dos Anjos; 

 
Aprovada a constituição do direito de superfície, sobre propriedade sita em Sacavém, a favor da 

Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém; 

 
Aprovada a atribuição de topónimo para a localidade de Bairro Cova da Igreja, em São João da 

Talha (proc.º nº. 30.315/OM-C); 

 
Aprovada a alteração ao alvará nº 09/2005 (proc.º nº. 64.011/LA/L/N - Construções Inocêncio e 

Filhos, Lda.); 

 
Aprovada a retificação da planta síntese do alvará nº 16/79 (proc.º nº. 48.669/LA/E/PE - 

Gabimóvel - Sociedade de Desenvolvimento Habitacional do Infantado, S.A.). 
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Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Aprovada a alteração ao alvará de loteamento nº. 02/2002 - Bairro da Primavera, União das 

freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela (proc.º. nº. 63.613/LA/L/OR - 

construções Fatimanuel, Lda.). 

 

 

Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal, relativa à afetação ao domínio público 

municipal de parcela de terreno sita na Quinta do Casquilho, Portela, União das freguesias de 

Moscavide e Portela; 

 
Aprovada a proposta a submeter à Assembleia municipal, relativa à autorização da constituição 

de direito de superfície, a título gratuito, à cruz vermelha portuguesa, de 6.784,00m2 da 

propriedade municipal com a área total de 10.987, 75m2, sito na União das freguesias de 

Moscavide e Portela; 

 
Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal, relativa à autorização da constituição 

de direito de superfície, a título gratuito, à União de freguesias de Moscavide e Portela, de 

1.000,00m2 da propriedade municipal com a área total de 10.987, 75m2, sito na União das 

freguesias de Moscavide e Portela; 

 
Aprovado a o início, tipo e peças do procedimento; a designação do júri, a publicitação do 

anúncio do concurso e a delegação de competências no júri para instrução do procedimento - 

referente à empreitada de requalificação dos edifícios da rua José Alfredo dias 1 a 4 e exteriores 

do Bairro municipal das Sapateiras em Loures – proc.º 07.02.D.18; 

 
Aprovada, a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por 

via do PDM (proc. nº. 62.743/LA/E/OR/2015 - Vitor Manuel Dias Duarte); 

 
Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por 

via do PDM (proc.º. nº 64231/LA/E/OR - José Rui Coelho Lucas Prior); 

 
Aprovada a alteração ao alvará de loteamento 01/2007, fixar a calendarização para a conclusão 

das obras de urbanização, e acionar os procedimentos para obras coercivas, caso não se 

verifique o início das obras referidas no prazo estabelecido (proc. nº. 44.638/LA/L/OR - Santos 

Ferreira & Silva S.A.); 
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Aprovada, a homologação do auto de vistoria, a receção definitiva das obras de urbanização e o 

cancelamento da caução (proc. nº. 38.775/OM/N/1982 - comissão de administração conjunta do 

Bairro da Quinta da Peça). 

 

 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 17/05/17 

Aprovados os valores a cobrar no evento - Arinto e Sabores Saloios 2017 

 
 
Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovado o prazo de candidatura no âmbito do evento anual "Galardão de Mérito Empresarial". 

 
 

Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Aprovada a proposta a submeter à assembleia municipal referente à regularização das 

atividades económicas ao abrigo do decreto-lei nº 165/2014, de 5 de novembro - pedido de 

reconhecimento de interesse público municipal. 

 
 
Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Aprovada a celebração de protocolo de colaboração entre o município de Loures, a Junta de 

freguesia de Bucelas e a quinta da Quintã - Sociedade Imobiliária, Lda. 

 

 

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Na 89ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Aprovada a aceitação da doação de obras para integrar o acervo documental das galerias 

municipais de Loures; 

 

Aprovada a aceitação da doação de acervo documental para incorporar o fundo bibliográfico da 

rede de bibliotecas municipais; 

 

Aprovada a celebração de acordo de colaboração entre o Município de Loures e a Arisco - 

Instituição para a Promoção Social e da Saúde, no valor de 3.500€ (três mil e quinhentos euros). 
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Aprovada celebração do protocolo de cooperação entre o Município de Loures e a Sogilub - 

Sociedade de Gestão Integrada de óleos lubrificantes usados, Lda.; 

 

Aprovada a celebração de protocolo de colaboração entre o município de Loures e a EDP 

distribuição - energia S.A. 

 

Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 17/05/17 

Aprovada a celebração de contrato de utilização de imóvel municipal entre o Município de 

Loures e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Bobadela; 

 
Aprovada a celebração de protocolo de colaboração entre o Município de Loures, a União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e a Casa do Concelho de Armamar; 

 
Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente ao contrato 

Interadministrativo para remodelação do parque infantil "O sonho da criança" na Bobadela- 

proc.º 1664/DOM, no valor de 41.226,26€ (quarenta e um mil duzentos e vinte e seis euros e 

vinte e seis cêntimos); 

 
Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente ao contrato 

Interadministrativo para remodelação do parque infantil na Manjoeira – proc.º 1646-A/DOM, no 

valor de 50.772,96€ (cinquenta mil setecentos e setenta e dois euros e noventa e seis cêntimos). 

Aprovado o acordo de utilização de decor a celebrar entre o Município de Loures e a SP-

Televisão, S.A.; 

 
Aprovada a isenção do pagamento de entrada nos museus municipais de Loures, no âmbito de 

datas e eventos comemorativos; 

 

Na 91ª Reunião Ordinária realizada em 31/05/17 

Aprovado o relatório final e inerente adjudicação para aquisição de serviços de limpeza nos 

serviços Intermunicipalizados de águas e resíduos dos municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
Aprovadas as normas de participação do programa de ocupação de tempos livres 2017, bem 

como os valores a cobrar aos participantes e respetivas isenções; 
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Aprovado o acordo de colaboração a estabelecer entre o município de Loures, a Madan Parque - 

associação parque de ciência e tecnologia Almada / Setúbal e o mercado abastecedor da região 

de Lisboa; 

 

 

Na 92ª Reunião Ordinária realizada em 14/06/17 

Aprovado o início, tipo e peças do procedimento; a designação do júri, a publicitação do anúncio 

do concurso e a delegação de competências no júri para instrução do procedimento - referente 

à empreitada de reabilitação do Palácio Valflores - 1ª fase da obra – proc.º 1305-D/DOM; 

 
Aprovado o inicio de procedimentos para a criação e registo da marca "Loures, capital do 

clarinete"; 

 
Aprovada a celebração de acordo de colaboração entre o município de Loures, a Federação 

Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Lisboa; 

 

 

Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Aprovada a alteração ao projeto de execução da contenção de talude na E.M. 530-1 a 1060 

metros da intersecção com a E.N. 115, em Bucelas - (proc.º 1581/DOM); 

 
Aprovada a aceitação da doação das obras de Mónica salema D´ Orey Capucho; 

 
Aprovado o voto de pesar pelas vítimas do incêndio de Pedrogão Grande. 

 

Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Aprovada a celebração do protocolo de cooperação entre o Município de Loures e a Fundação 

Portugal Telecom 

 

 

APOIO A OUTRAS ENTIDADES 

Na 89ª Reunião Ordinária realizada em 03/05/17 

Isenção do pagamento: 

Ao Agrupamento 66 - Lumiar, do corpo nacional de escutas, no valor de 67€ (sessenta e sete 

euros); 
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Ao grupo 250 - Mafra da Associação de escoteiros de Portugal, no valor de 100€ (cem euros). 

Aprovada a isenção do pagamento de taxas agrupamento 488 - Mafra do Corpo nacional de 

escutas, no valor de 100€ (cem euros); 

À Associação Cantinho das Crianças do Prior Velho, no valor de 886,20€ (oitocentos e oitenta e 

seis euros e vinte cêntimos); 

Ao Conselho Português para os Refugiados, no valor de 7.442,51€ sete mil quatrocentos e 

quarenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos). 

 

Na 90ª Reunião Ordinária realizada em 17/05/17 

Isenção do pagamento: 

Ao Clube Académico de Odivelas, no valor de 20€ (vinte euros). 

Ao grupo 208 - Santo António dos Cavaleiros, da Associação de Escoteiros de Portugal, no valor 

de 67€ (sessenta e sete euros) 

 

Na 91ª Reunião Ordinária realizada em 31/05/17 

Aprovada a isenção do pagamento de taxa à Sociedade filarmónica de apoio social e recreio 

artístico da Amadora, no valor de 20€ (vinte euros); 

 
Aprovada a isenção parcial do pagamento da taxa devida pela inspeção de ascensor à 

Associação para o ensino profissional em transportes e logística, no valor de 37,52€ (trinta e 

sete euros e cinquenta e dois cêntimos). 

 

Na 92ª Reunião Ordinária realizada em 14/06/17 

Isenção do pagamento: 

À Cooperativa Socioeducativa para Desenvolvimento comunitário, C.R.L., no valor de 160€ 

(cento e sessenta euros); 

À Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, no valor de 200€ (duzentos euros); 

À Associação de Moradores da Portela), no valor de 6.549,20€ (seis mil quinhentos e quarenta e 

nove euros e vinte cêntimos). 

 

Na 93ª Reunião Ordinária realizada em 28/06/17 

Isenção do pagamento: 
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Pela utilização do pavilhão António Feliciano Bastos à Associação de Pioneiros NBL Núcleo de 

Basket de Loures, no valor de 155,42€ (cento e cinquenta e cinco euros e quarenta e dois 

cêntimos); 

Pela utilização da sala polivalente da biblioteca municipal José Saramago ao agrupamento de 

centros de saúde de Loures Odivelas - Unidade de Cuidados continuados de Loures, pelo valor 

de 54€ (cinquenta e quatro euros). 

 

Na 94ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/17 

Isenção do pagamento: 

Pela utilização da sala polivalente da biblioteca municipal José Saramago ao partido socialista - 

concelhia de Loures, no valor de 76€ (setenta e seis euros); 

Pela utilização do cineteatro dos bombeiros voluntários de Loures, à Associação Alcoólicos 

Anónimos, no valor de 69,30€ (sessenta e nove euros e trinta cêntimos); 

Pela utilização do espaço verde da Quinta do Conventinho, em Santo António dos Cavaleiros, à 

Start Social Cooperativa Sócio-Educativa para o Desenvolvimento Comunitário, CRL., no valor de 

150€ (cento e cinquenta euros); 

 
Aprovada a comparticipação financeira à Associação de Moradores de Santo António dos 

Cavaleiros, no valor de 10.000€ (dez mil euros); 

 
Aprovada a comparticipação financeira ao Centro Social e Paroquial de São Saturnino de 

Fanhões, no valor de 10.000€ (dez mil euros); 

 
Aprovada a comparticipação financeira à Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Santa Iria de Azóia, no valor de 10.000€ (dez mil euros); 

 
Aprovada a comparticipação financeira a várias instituições com resposta social aos seniores no 

município de Loures, no valor de 27.000€ (vinte e sete mil euros); 

 
Aprovada a comparticipação financeira ao Centro Social e Paroquial de Moscavide, no valor de 

2.500€ (dois mil e quinhentos euros); 

 
Aprovada a comparticipação financeira a várias instituições, no âmbito da ação social, no valor 

de 3.000€ (três mil euros); 
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Aprovada a comparticipação financeira ao Centro Social e Paroquial São Pedro de Lousa, no 

valor de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros); 

 
Aprovada a isenção do pagamento da taxa de ruído, à Associação Love2Dance,no valor de 250€ 

(duzentos e cinquenta euros). 

 

 

Na 95ª Reunião Ordinária realizada em 25/07/17 

Isenção do pagamento: 

Pela utilização do auditório António Ferreira, ao partido socialista - concelhia de Loures, no valor 

de 74€ (setenta e quatro euros); 

Pela utilização do parque Adão Barata, à FIP - Fundação Islâmica de Palmela, no valor de 513€ 

(quinhentos e treze euros). 

 
Aprovada a comparticipação financeira ao centro de convívio de Reformados e Pensionistas e 

Idosos de Santo António dos Cavaleiros, no valor de 500€ (quinhentos euros); 

 
Aprovada a comparticipação financeira ao secretariado diocesano de Lisboa da obra nacional da 

pastoral dos ciganos, no valor de 3.139,84€ (três mil cento e trinta e nove euros e oitenta e 

quatro cêntimos). 
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Na execução das suas competências e de acordo com o previsto nas Grandes Opções do Plano 

(GOP’s), a atividade desenvolvida nos meses de maio a julho, integrada no funcionamento 

municipal, foi a seguinte: 

 

Funções Gerais / Administração Geral 

Os serviços municipais continuaram a disponibilizar toda a informação às devidas entidades e 

aos munícipes em geral (site da Câmara). 

 
A atividade de APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO neste período resultou nos seguintes dados: 
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Apoio Logístico 

 

 
 

 

 
Arquivo Administrativo 
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Relativamente à gestão do PATRIMÓNIO IMÓVEL MUNICIPAL todos os trabalhos referentes à 

sua conservação, manutenção e valorização foram executados regularmente, tendo-se realizado 

os seguintes procedimentos: 

 

Procedimentos com incidência patrimonial 

Protocolo entre a Casa do Concelho de Armamar, a U.F. Camarate, Unhos e Apelação e o 

Município; 

Outorga de Contrato de Utilização de Imóvel com: 

Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém; 

Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros (AMSAC). 

Aprovadas 4 (quatro) propostas para constituição de Direitos de Superfície com: 

Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos; 

Moto Clube do Tojal; 

Cruz Vermelha Portuguesa; 

União de Freguesias de Moscavide e Portela. 

Aceitação da cedência gratuita de parcela de terreno para domínio publico municipal - UGT 6 

Bairro Portela da Azóia. 

Foi iniciado o processo de controlo físico aos bens móveis do Arquivo Municipal, Biblioteca José 

Saramago, Quinta do Conventinho e Parque Municipal de Montachique – procedimento em 

curso. 

 

Controlo de propriedades Municipais  

Foram efetuadas deslocações a 493 propriedades municipais, no âmbito do Roteiro.  

 

Atividade relativa ao controlo interno de bens móveis 

Registados 2.623 bens móveis na Base de Dados (BD) Património; 

Transferidos 2 bens móveis na BD Património; 

Abatidos 295 bens móveis na BD Património. 
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No que concerne à MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, a atividade 

desenvolvida neste período, para além da gestão global dos equipamentos, diversificou-se nas 

seguintes áreas de intervenção: 
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No âmbito da GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS e no período de maio a julho de 2017, a 

atividade desenvolvida pode-se consubstanciar no seguinte: 

 

Formação Externa 

Neste período decorreram as seguintes ações de formação: 

Curso intensivo: participação pública ativa e gestão de conflitos multiparte – 1 ação – 1 

formando, realizado por MEDIATEDOMAIN; 

Encontro Nacional de GAAF – 1 ação – 1 formando, realizado por IAC; 

II Congresso Nacional da RTPCE – Guarda – 1 ação – 1 formando, realizado pelo Município da 

Guarda; 

XXVI Encontro de Marketing e Comunicação Autárquica - Grândola/2017 – 1 ação – 2 

formandos, realizado por ATAM; 

Workshop protocolo autárquico – 1 ação – 3 formandos, realizado por IIP - Internacional 

Institute of Protocol; 

Formação contínua para motoristas de veículos pesados de passageiros – 1 ação – 1 formando, 

realizado por CARRISTUR. 

45 Trabalhadores participaram em formação externa. 

 

Atividade mai jun jul 2017 Acumulado

Formação Externa

Nº de participantes 45 97  

 
 
Formação Interna 

Totalizando 213 formandos, a AFP promoveu 20 ações de formação: 

Informática – folha de cálculo e base de dados (Excel e Access) – 1 ação – 15 formandos 

Atendimento e técnicas de comunicação – 1 ação – 25 formandos 

Formação no BackOffice da app para equipamentos móveis – 1 ação – 4 formandos 

Folha de cálculo avançado – excel – 1 ação – 15 formandos 

Processador de texto avançado – word – 1 ação – 15 formandos 

Webdoc – 1 ação – 4 formandos 

Formação na aplicação faturação diversa – 8 ações – 88 formandos 

Segurança e saúde no trabalho – 2 ações – 26 formandos 

Formação para monitores de OTL – 1 ação – 9 formandos 

Meios de primeira intervenção – 1 ação – 3 formandos 
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Organização e gestão de emergência – 1 ação – 5 formandos 

Proteção civil e cidadania – 1 ação – 4 formandos 

 
Paralelamente desenvolveram-se outras ações de formação Interna com custos, foram elas: 

Curso condução e manobra de cilindro, escavadora de rastos, escavadora de rodas e trator 

bulldozer – 1 ação – 11 formandos, realizada pelo CENFIC, com a duração de 8 horas; 

Curso Código do Procedimento Administrativo – 1 ação – 22 formandos, realizado por 

formadora externa, com a duração de 14 horas; 

Curso a Revisão do Código do Procedimento Administrativo - principais alterações – 1 ação – 20 

formandos, realizado por formadora externa, com a duração de 7 horas. 

 
 

Atividade mai jun jul 2017 Acumulado

Formação Interna 

Ações de formação 23 49

Formandos 266 503  
 

 
 
Autoformação 

26 Trabalhadores participaram em autoformação.  

Atividade mai jun jul 2017 Acumulado

Autoformação

Nº de participantes 26 66

 

 

 

Estágios Curriculares 

Neste período realizaram-se 2 estágios curriculares. 
 

Atividade mai jun jul 2017 Acumulado

Estágios Curriculares

Estágiários 2 13  
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Higiene e Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Social 

 

Equipamento de Proteção Individual 

Atividade maio-julho Acumulado

Fardamentos e equipamento de proteção individual

Proposta de aquisição - botas em PVC (E/52949/2017)
1 1

Proposta de aquisição - Bonés "Loures Somos Nós" (E/53249/2017) 
1 1

Proposta de aquisição - T-Shirt´s "Loures Somos Nós" (E/59298/2017) 
1 1

Proposta de aquisição - Fardamento equipa GPRI (homem) - 

(E/60689/2017) 
1 1

Proposta de aquisição - Fardamento equipa GPRI (senhora) - 

(E/59880/2017)
1 1

Proposta de aquisição - Fardamento equipa refeitorio - (E/74387/2017) 1 1
 

 

 

Equipamento de Trabalho 

Atividade maio-julho Acumulado

Equipamento de trabalho

Proposta de aquisição - cadeiras para trabalho em escritorio 

(E/30785/2017) 
1

Proposta de aquis i çã o - equi pa mento de apoio - trabalho em escri tori o  

(E/51509/2017) 1 1  

 

 
Refeitório Municipal 

Atividade maio-julho Acumulado

Alimentação e géneros para confecionar

Almoços 19946 44788

Apoio a Iniciativas 10039 18155

Confecção de sopas (L) - Bares CCD 3780 8580

Confeção de sopas p/take away 2358 6544
Sopa fornecida para apoio comunitário 1095 2370  

 

Atividade maio-julho Acumulado

Segurança alimentar

Proposta de aquisição - equipamento refeitorio (E/58790/2017) 1 1

Proposta de intervenção - l impeza hotte - refeitorio (E/62877/2017)
1 1
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Segurança Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial 

Promoção da saúde mental 

Foram efetuadas 64 consultas de psicologia, 99 consultas de psiquiatria, 7 acompanhamentos 

sociais e 3 reuniões da equipa multidisciplinar.  

Foi apresentada proposta de documento norteador sobre a intervenção na área da saúde 

mental” 

Participação em reunião promovida pelo serviço de psiquiatria do Hospital Beatriz Ângelo. 

Realização de reunião com o Departamento de Saúde, Higiene e Segurança da Câmara Municipal 

de Lisboa. 

 
maio-julho Acumulado

Promoção da saúde mental

Consultas psicologia 64 157

Atendimentos/Acompanhamentos sociais 7 17

Consultas de psiquiatria 99 226

Reuniões equipa multidisciplinar 3 11  

 

“Identificar os perigos e avaliar e controlar os riscos”  

Foram realizadas 17 vistorias, paralelamente elaborados 17 relatórios técnicos e um relatório de 

avaliação de riscos.   

 
maio-julho Acumulado

Realização de vistorias técnicas 17 60

Elaboração de relatórios técnicos 17 30

Elaboração de relatorios técnicos de avaliação de riscos 1 2

Elaboração de procedimento de segurança 2

Identificar os perigos e avaliar e controlar os  riscos

 

 
 
“Informar, formar e sensibilizar em SST”  

Foi realizada 1 ação com a duração de 3h em matéria de segurança no trabalho – grupo de 

trabalhadores operacionais das escolas. 

Foram desenvolvidas 2 ações de sensibilização em matéria de segurança no trabalho, no âmbito 

das ações de acolhimento a novos trabalhadores da autarquia. 

 
maio-julho Acumulado

Informar, formar e sensibilizar em SST

Realização de ações de formação SST 1 7

Realização de ações de formação em segurança al imentar 1  
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“Medicina Curativa e Interna”  

Foram realizadas 1306 consultas de medicina curativa e 108 consultas de ortopedia. 

Prescreveram-se 2019 receitas médicas. Em enfermagem foram observados 899 utentes. Foram 

efetuadas 29 consultas de diabetes, 18 consultas de aconselhamento alimentar e realizadas 482 

avaliações antropométricas.  

maio-julho Acumulado

Medicina Curativa e Interna

Consultas de Medicina Curativa 1306 3062

Consultas de Ortopedia 108 264

Prescrição de receitas médicas 2019 4639

Total utentes observados enfermagem 899 2265

Consultas de Diabetes 29 61

Consultas aconselhamento alimentar 18 34

Avaliações antropometricas 482 1225  

 
 
 “Vigilância de Saúde ”  

Foram realizados 659 exames periódicos, 253 exames ocasionais, 114 exames de 

admissão/iniciais e 240 exames auxiliares de diagnóstico. 

maio-julho Acumulado

Vigilância de Saúde

Exames periódicos 659 1485

Exames Ocasionais 253 544

Exames Admissão/iniciais 114 202

Exames Auxiliares de Diagnóstico 240 1155  

 

“Intervenção no consumo do tabaco, álcool e outras drogas em meio laboral”    

maio-julho Acumulado

Intervenção no consumo excessivo de tabaco, álcool e outras 

drogas em meio laboral

Consultas psicologia 10 28

Atendimentos/Acompanhamentos sociais 8 16

Exames Ocasionais Vigilancia de saúde 57 145

Ações de sensibi lização - Projecto Eurídice 3

Proposta de real ização de sorteios 1

N.º de sorteios realizados 3 6

Proposta de aquisição de consumiveis 1 1  
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“Valorização Profissional”  

Foram efetuados 27 acompanhamentos/atendimentos sociais e 2 visitas a escolas. 

Atividade maio-julho Acumulado

Valorização Profissional 

Atendimentos/Acompanhamentos sociais 27 46

Intervenção nos locais de trabalho - Visita às escolas 2 6  
 
 
“Valorização Sociofamiliar”  

Foram efetuados 13 acompanhamentos/atendimentos sociais. 

Atividade maio-julho Acumulado

Valorização Sociofamiliar

Atendimentos/Acompanhamentos sociais 13 29  

 

“Realização de Iniciativas e Comunicação Interna”  

Realizaram-se 21 visitas ao concelho no âmbito do projeto “Loures Somos Nós”, 2 Sessões de 

Acolhimento a Novos Trabalhadores, o Fórum Saúde e Bem-estar no Trabalho, e foram também 

elaboradas 4 comunicações para o boletim a Câmara. 

Atividade maio-julho Acumulado

Realização de iniciativas e Comunicação Interna

Campanha de recolha de sangue 1

Visitas ao Concelho - Projeto "Loures Somos Nós!" 21 32

Comunicações no boletim " A Câmara" 4 5

Dia Nacional de prevenção e segurança no trabalho 1

Sessão de acolhimento e integração de novos trabalhadores 2 1

Colaboração e participação na iniciativa do INA "2.ª edição do 

Roadshow: Apresentação de Boas Práticas de Valorização de Pessoas
1

Forum Saúde e Bem-estar no trabalho 1 1  

 
Outras Intervenções: 
 

Atividade maio-julho Acumulado

Dotação de Caixas de Primeiros Socorros

Caixas repostas CML 21 40

Caixas para Apoio a iniciativas 15 18  

 
Atividade maio-julho Acumulado

Exames Auxiliares de Diagnóstico

Aquisição de MCD no ambito da medicina do trabalho 1

Exames complementares de diagnóstico realizados 17 62  
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Atividade maio-julho Acumulado

Tratamento de resíduos hospitalares

Recolhas realizadas 14 31  

 
Atividade maio-julho Acumulado

Consumiveis clinicos

Tratamentos enfermagem 438 1021  

 
Atividade maio-julho Acumulado

Realização de iniciativas

Comemoração do dia da Mulher 1

Dia do Trabalhador 1 1  

 
 

 
CRECHE MUNICIPAL 

No decorrer do mês de maio a julho foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

“Dia da Mãe” – Comemoração do dia da mãe 

“ Projeto Músicos de Palmo e Meio” – Conservatório d’Artes de Loures 

“Dia da Família” – Atividades alusivas ao tema 

“Dia Mundial da Criança” – Atividades alusivas ao tema; insufláveis 

“ Arraial dos Santos Populares” – participação da equipa e famílias 

 “ Participação dos pais em atividade de sala” 

“Verão” - Atividades alusivas ao tema 

 “ Festa de Final de Ano”  

“Ida ao Jardim Major Rosa Bastos” – sala dos sorrisos – 2 anos 

“Ida ao Refeitório Municipal” - sala dos sorrisos – 2 anos 

“Sessões Parentalidade Positiva” 

 

No final do ano letivo a creche contava com 47 crianças, distribuídas conforme quadro 

inframencionado: 

 

Nascituros Berçário Transição 1 Ano 2 Anos Total 

- 10 11 10 16 47 

 

Os escalões de comparticipação familiar que têm maior número de crianças são o 2º e 3º, de 

49€ e 85€ respetivamente, correspondendo a 53,19% do número total de crianças do 

equipamento.  
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Relativamente a igual período do ano anterior, verificou-se uma subida no 3º escalão. 

 
1º escalão 2ºescalão 3ºescalão 4ºescalão 5ºescalão 

8 14           11 4 10 

 
A creche conta com 9 crianças dos SIMAR, 3 da Gesloures e 35 da CML, correspondendo a 

74,46% do total. 

 

Foram divulgadas as listas de admitidos e excluídos para o próximo ano letivo, no total de 40 

inscrições e decorreu todo o processo inerente ao mesmo de acordo com o Regulamento 

Interno. 

Nascituros Berçário Transição 1 Ano 2 Anos Total 

12* 3 6 14 14 49 

•  Entrar ao longo do ano letivo.  

 

Relativamente à distribuição das crianças por escalões e por entidades para o próximo ano letivo 

a iniciar em setembro distribuem-se conforme inframencionado: 

 

1ºescalão 2ºescalão 3ºescalão 4ºescalão 5ºescalão 

4 19 13 8 5 

 

A creche conta com 13 crianças dos SIMAR, 2 da Gesloures e 34 da CML, correspondendo a 

69,38% do total. 

Os escalões de comparticipação familiar que têm maior número de crianças são o 2º e 3º, de 

49€ e 85€ respetivamente, correspondendo a 65,3% do número total de crianças do 

equipamento.  

Verifica-se que os escalões intermédios são os que têm maior número de crianças, ao contrário 

dos primeiros anos que a maior percentagem correspondia ao 1º e 2º 
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GESTÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAIS 

No período referente ao mês de maio a julho, foram prestados apoios às seguintes iniciativas: 

3º Encontro empresarial 

À conversa com… 

A primeira pedra 

Abertura da 1ª fase da frente ribeirinha 

Abertura da 1ª fase do parque urbano da encosta de Santo António dos Cavaleiros 

Abertura oficial do Pavilhão do Oriente 

Alteração sinalética do cemitério 

Aniversário da Biblioteca Municipal Ary dos Santos 

Aniversário do Museu da Cerâmica de Sacavém 

Aprender mitologia no jardim do museu 

Apresentação do livro "forte de Peniche, memória, resistência e luta" 

Apresentação pública - obras de beneficiação do cemitério 

Áreas de reabilitação urbana - sessões de esclarecimento 

Arinto & sabores saloios 

Arraial sénior 

Artes marciais nas escolas 

Assinatura da ACEP com o STAL 

Assinatura de contrato cedência do mercado de Sacavém 

Assinatura de contrato com o IEFP 

Assinatura dos contratos de consignação dos parques infantis 

Atividades de enriquecimento curricular 

Baile da primavera 

Caminhada/piquenique - desporto sénior 

Campanha de recolha de bens 

Campanha fair play no desporto 

Casa-museu José Pedro - exposição 

Centro de formação de futsal - 3º encontro de traquinas 

Comemoração do dia internacional da biodiversidade 

Comemorações do centenário do maestro Marcos Romão dos Reis Jr - exposição 

Comunicados 

Conclusão das obras do cemitério 
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Concurso desafios da engenharia 2017 

Condecorações municipais 2017 

Congresso da rede territorial portuguesa das cidades educadoras - guarda2017 

Construção do novo centro de saúde Santa Iria da Azóia 

Corrida solidária Hovione 

Creacil - convites 

Cuidar e mimar 2017 

Dia do bombeiro 2017 

Dia internacional dos arquivos 2017 

Dia internacional dos museus e noite dos museus 

Dinamização da mercearia santana - tela 

Educação a tempo 

Encerramento ano letivo 2016/2017 - pessoal não docente 

Encontro das UTIL 2017 

Encontro de centros de documentação de museus 

Encontros de classes do desporto sénior 

Envelhecer ativamente 2017 

Escola com teatro 2017 

Espaço A - gabinete de apoio ao associativismo 

Espetáculo de final de ano do Polo de Loures da escola de música do conservatório nacional 

Evocação do centenário da morte de António Carvalho Figueiredo 

Exposição - fábrica loiça de Sacavém 

Exposição "mancha - duas fases da lua" 

Exposição da academia dos saberes 

Exposição de André Martins 

Férias de verão nas bibliotecas 

Festa da juventude - quinta da fonte - Apelação 

Festa de encerramento do festival do caracol saloio 

Festa do associativismo 2017 

Festa do trabalhador 2017 

Festas de loures 2017 

Festival do caracol 2017 

Feva 2017 

Folhetos - veterinários 
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Footloures 2017 

Fórum emprego&formação 2017 

Fórum saúde e bem-estar no trabalho 2017 

Gerações em movimento 2017 

Gimnoloures 2017 

Guia de respostas educativas 2017/2018 

Hortas urbanas e sociais 

Inauguração centro comunitário Santo António dos Cavaleiros 

Inauguração da Avenida Nicolau Breyner 

Inauguração da escola de Camarate 

Inauguração do núcleo museológico do cemitério de Loures 

Info 1 - portela 

Jogo da biodiversidade 

Livros no parque 2017 

Loures acessível para todos 

Loures arte pública 2017 

Loures design 2017 

Loures inova 2017 

Loures inss 2017 

Mobilidade segura 2016/2017 

Organização da visita ao cemitério de loures 

OTL - verão com desafios 2017 

Passeio sénior 2017 

Percurso ciclável: Sacavém, portela, moscavide 

Petição pública " pela expansão da rede de metropolitano no concelho de loures" 

Placas de obra 

Placas Parque Adão Barata 

Programa de atividades do serviço educativo 2017 

Programa ecovalor 2016/2017 

Projeto: " explorar as emoções: crianças estáveis…adultos saudáveis" 

Prove loures 100% bio 

Questionários gerais para iniciativas 

Revitalização dos centros urbanos 

Rota do caracol saloio 2017 
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Saúde em ação = coração campeão 

Semana da educação 2017 

Seminário micro, pequenos e médios empresários 

Sessão pública - 20 junho - infantado 

Simpósio "medicina, investigação e sociedade na transição do séc. XX 

Telas para fachada do edifício do arquivo 

Um sorriso por livro - campanha de reutilização dos manuais escolares 

Visita aos bastidores dos museus de Loures 

 

 

 
PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Iniciativas Municipais 

2º Encontro da Rede das Universidades da Terceira Idade –RUTIS, Pavilhão Paz e Amizade, 

Loures 

Gala da Educação, Pavilhão Paz e Amizade, Loures 

Inauguração EB nº1 Camarate, Camarate 

Inauguração da Art'Escola, Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, Loures 

Assinatura protocolo IEFP, Sala de Sessões, Loures 

Assinatura protocolo EDP, Sala de Sessões, Loures 

Sessão Homenagem Bombeiro, Pavilhão Paz e Amizade, Loures 

Desfile Motorizado - Dia Bombeiro, Parque Adão Barata, Loures 

Receção à Equipa de Futebol de Praia da Casa do Benfica, Sala de Sessões, Loures 

Fórum da Saúde e Bem Estar, Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, Loures 

Inauguração Loures INSS, Parque Adão Barata, Loures 

Mostra do Arinto & Sabores Saloios, Bucelas 

Seminário Loures INSS, Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, Loures 

Apresentação Pública Petição Expansão metro para concelho Loures, Santo António dos 

Cavaleiros 

Receção à Equipa de Futebol do Clube de Santa Iria, Sala de Sessões, Loures 

Assinatura do Protocolo da ACEP e STAL, Sala de Sessões, Loures 

Receção de turma da Escola Básica do Infantado, Sala de Sessões, Loures 

Apresentação Pública Petição Expansão metro para concelho Loures, Sacavém 

Inauguração do Centro de Atividades Ocupacionais da CREACIL, Moscavide 
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Inauguração Espaço A, Casa do Adro, Loures 

Assinatura do Contrato de Consignação com o AMSAC, Santo António dos Cavaleiros 

Receção à equipa feminina de futsal do Clube de Santa Iria, Sala de Sessões, Loures 

Inauguração da Incubadora- Loures- INOVA, MARL, São Julião do Tojal 

Assinatura do Contrato de Cedência do Mercado de Sacavém, Sacavém 

Assinatura de Contratos Interadministrativos dos Parques Infantis, Sala de Sessões, Loures 

Inauguração Caracol Saloio, Loures 

Abertura da Festa do Associativismo, Pavilhão Paz e Amizade, Loures 

Concerto com Miguel Araújo, Sacavém 

Abertura Pavilhão Oriente, Moscavide 

Apresentação dos Resultados da 1ª fase do Loures Acessível, Palácio dos Marqueses da Praia e 

de Monforte, Loures 

Abertura Oficial das Festas de Loures 2017,Loures 

Concerto Ana Moura, Pavilhão Paz e Amizade, Loures 

Inauguração do Percurso Ciclável Sacavém-Portela-Moscavide  

Abertura da 1ª fase do Parque Urbano da Encosta de Santo António dos Cavaleiros, Santo 

António dos Cavaleiros 

Inauguração do Centro Comunitário da Associação de Moradores de Santo António dos 

Cavaleiros – AMSAC-, Santo António dos Cavaleiros 

Concerto do Tito Paris, Pavilhão Paz e Amizade, Loures 

Abertura da 1ª fase da Frente Ribeirinha, Santa Iria de Azóia  

Inauguração da Avenida Nicolau Breyner, Loures 

Comemorações do 131º Aniversário - Hastear das Bandeiras, Exterior dos Paços do Concelho, 

Loures 

Sessão de Homenagem aos Trabalhadores do Município da CML/SIMAR, Palácio do Correio-Mor, 

Loures 

Sessão Solene das Condecorações Municipais, Exterior dos Paços do Concelho, Loures 

 
Geminações 

Geminação Água Grande | Resposta negativa ao pedido de apoio na sinalização das estradas. 

 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Participação na sessão ALIANÇA ODS PORTUGAL, Culturgest, Lisboa;  

Indicação de interlocutor no grupo multidisciplinar interno “ODS-Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável” (DEI). 
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Projetos 

Projeto Turismo Solidário e Comunitário na Ilha do Maio Proposta 

EuropeAid/152680/DD/ACT/CV (CMLoures é parceira); 

Comunicação da Comissão Europeia relativa à concessão de subvenção;  

Projeto Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma Cooperação mais Eficiente  

Apresentação do projeto na Tool Fair do Projeto Ladder, realizada em Torun, Polónia; 

Projeto Dinamização e Requalificação Turística na Ilha do Maio 

Articulação com estagiária do projeto e desta com FMB-Fundação Maio Biodiversidade para 

conceção de painéis e brochura relativa à biodiversidade da Ilha do Maio; 

Projeto AMITIE CODE 

Seleção e envio de conteúdos (textos + fotografias) para WEB APP de Boas Práticas de 

Cooperação para o Desenvolvimento   

 

Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD) 

1ª Assembleia Intermunicipal Extraordinária de 2017 (Palmela), com participação do Sr. 

Presidente da Câmara - 19 de junho  

Comunicação de adesão e de indicação de interlocutor no Grupo de Trabalho “Quotas”  

Grupo de Trabalho “Comunicação”: Publicação de notícias no sítio, FB e via email. 

 

Receções oficiais 

Apresentação de cumprimentos do Presidente da Câmara Distrital da Lobata;   

Visita de cortesia do Embaixador da República da Coreia; 

Apresentação de cumprimentos de delegação técnica Câmara Distrital Água Grande; 

Visita de cortesia de delegação da Guiné Bissau. 

 

Outras Iniciativas 

Estágio na Área de Cooperação e Relações Internacionais de Cíntia Eriny Goy Martins  – de 17 de 

abril a 16 de mai 

Participação na cerimónia de entrega do XXII Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa; 

Entrega de livros recolhidos nos livrões no município à associação AidGlobal para equipar 

bibliotecas em Moçambique. 
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MATERIAL DE TRANSPORTE 

FROTA 

Procedimentos de incorporação transitados de 2016 

Pesado de 32 toneladas – O processo ainda não se encontra concluído, tendo havido pedidos de 

esclarecimento por parte do Tribunal de Contas 

 
Renovação da frota de ligeiros 

Aquisição de 30 viaturas ligeiras de passageiros, em 3 lotes, com recurso a leasing, para 

substituição de 27 viaturas cujos contratos AOV terminam ao longo do ano, e incorporando mais 

3 unidades – o procedimento foi lançado em julho. Prevendo-se que dificilmente o 

procedimento estaria concluído nas datas de entrega das viaturas (setembro e outubro), foi 

desenvolvido um procedimento de aluguer de 27 viaturas ligeiras pelo período de seis meses; 

Aluguer Operacional de seis viaturas Honda Insight, pelo período de 18 meses – o procedimento 

foi concluído; 

Concurso Público Urgente para aquisição de onze viaturas ligeiras de mercadorias no estado de 

usados, para substituir 11 viaturas cujos contratos de AOV terminam em julho 2017 – Foi 

lançado um primeiro procedimento que ficou deserto, tendo sido necessário aumentar o preço 

base da consulta e avançar para novo Concurso. Foi lançado novo procedimento; 

Concurso Público Urgente para aquisição de seis viaturas ligeiras de mercadorias no estado de 

usadas, cujos contratos de AOV terminam em setembro – o procedimento ficou concluído. 

 

Processos 2017 

•Aquisição de cilindro vibrador – foram elaboradas as peças do procedimento; 

Aquisição de viatura ligeira com plataforma articulada para trabalhos em altura – o 

procedimento foi lançado em junho, tendo sido elaborada a proposta de adjudicação; 

Aquisição de empilhador elétrico para a DGMA – o procedimento ficou concluído em julho, 

ficando a aguardar fornecimento; 

Aquisição de autocarro – em junho foi lançado o procedimento para aquisição do novo 

autocarro; 

Aquisição de empilhador a gás para a DCA – em junho foram elaborados as propostas de 

especificações a incluir nas peças do procedimento. 
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INTERVENÇÃO LOCAL 

No decorrer dos meses de maio, junho e julho de 2017 há a destacar: 

Realização da 9ª e 10ª rondas de reuniões com as dez Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, 

reunindo com as senhoras e senhores Presidentes de Junta no sentido de articular e reforçar o 

trabalho em parceria entre o Município e as respetivas Juntas de Freguesia; 

Promoção de reuniões com todas as Juntas e Uniões de Freguesia e a Divisão de Habitação; 

Acompanhamento e contribuição em articulação com a Divisão de Habitação do Levantamento 

Nacional de Necessidades de Realojamento Habitacional ao nível do concelho; 

Promoção do processo de regularização da atividade de guarda noturno no concelho de Loures, 

em articulação com o DRH e a Polícia Municipal; 

Sinalização e georreferenciação de todos os outdoors e monopostes existentes na via pública; 

Registo e elaboração de fichas individuais da atual situação de todos os quiosques existentes na 

via pública; 

Elaborado o relatório de monotorização dos protocolos de delegação de competências 

assinados entre o Município e as dez Juntas e Uniões de Freguesia, relatório este referente ao 

período de 1 de agosto a 31 de dezembro de 2016; 

Deu-se início à elaboração do relatório de monotorização dos protocolos de delegação de 

competências assinados entre o Município e as dez Juntas e Uniões de Freguesia, relatório este 

referente ao período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2017; 
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OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

Projectos SIM (Sistema de Informação Municipal) x

x

x

x

x

Obras

x

x

x

x

x

x

Prestação de Serviços

x

Contrato de manutenção às instalações eléctricas dos edificios municipas x

x

Apoio a iniciativas municipais

Pavilhão de Macau - Plano de Acessibilidades

Prestação de serviços na área da engª Mecânica

Remodelação dos Balnearios das oficinas municipais

Designação da Acção

Empreitadas

Projecto AVAC para DSSOAP

Projeto para parque de estacionamento público (SMPC)

Estudo para a reorganização das oficinas municipais - Balneários 

Projetos para a melhoria das condições de mobilidade dos serviços municipais

Administração Direta

Prestação de serviços para remodelação do espaço "A" na casa do Adro

Pintura do Edificio dos Paços do Concelho

Quartel dos Bombeiros voluntários de Camarate – Pintura exterior

Edificio Municipal do Antigo Tribunal do Trabalho - Substituição da Caixilharia

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
 
 
CONTRATAÇÃO PUBLICA 

Atividade Maio - Junho - Julho Acumulado

Processos de contratação pública

Concurso público 4 6

Ajuste diretos 597 1.234

Contratação excuída 16 34

Contratos 4 48

Nota de encomenda 631 1.298

Agrupamento de entidades 1 2  

 

Atividade maio a julho Acumulado

Elaboração de minutas de contratos 73 127

Contratos reduzidos a escrito 71 125  
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Relativamente ao trabalho realizado na subfunção Segurança e Ordem Publica, destaca-se o 

seguinte: 

 
APOIO A ATIVIDADE DOS BOMBEIROS 

De acordo com os protocolos de apoio em vigor, no decurso dos meses de maio a julho, houve a 

considerar, a transferência de verbas diversas.  

 
Centro de Coordenação Operacional Municipal 

No decurso do período em análise, através do CCOM desenvolveram-se atividades nos domínios 

da prevenção, análise de vulnerabilidades, informação pública, incidências na área geográfica do 

município, atualização diversa de informação em documentos de planeamento de emergência e 

acompanhamento da situação geral na área territorial do município de Loures, no domínio das 

ações de proteção civil. 

 
Briefings de Proteção Civil 

Semanalmente, realizaram-se os briefing’s internos que perspetivaram as atividades e a situação 

geral com base nas informações recolhidas, havendo também lugar a uma análise aos 

acontecimentos decorridos durante a semana que findou. Foram realizados briefings mensais, 

com a presença de outros serviços da câmara. Teve lugar no mês de Julho, o briefing trimestral, 

com a participação de serviços da câmara e entidades externas à CM de Loures. 

 
Destacamentos 

Durante o período em análise, foram registadas 22 incidências, tendo havido necessidade do 

recurso à figura de destacamento, por 12 vezes. Sendo que o destacamento, pode ser composto 

por um ou mais serviços, e de acordo com as necessidades, foi requerida a presença de técnicos 

do DPGU por uma vez; DOM por uma vez; SIMAR por uma vez; PM por onze vezes. 

As restantes situações foram encaminhadas para outras entidades, dado tratar-se de matéria na 

esfera das suas competências. 
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Avisos e Comunicados 

Durante o período em questão, houve lugar à emissão de dois avisos laranjas e um vermelho a 

propósito das Condições meteorológicas adversas - Calor, de âmbito público; um comunicado 

sobre o tema Proteja-se do Calor, de âmbito público; um comunicado sobre o tema Loures sem 

Fogos, igualmente de âmbito público. 

 

Incidências no território – Atividade dos Corpos de Bombeiros do Concelho 

No período retratado, de acordo com os dados obtidos junto do Comando Distrital de Operação 

de Socorro de Lisboa, a atividade geral dos 7 corpos de bombeiros sediados na área do 

município de Loures, traduziu-se na resposta a 6077 situações de emergência e 393 estados de 

prontidão ou de missões enquadradas na atividade corrente dos corpos de bombeiros, refletidas 

no quadro seguinte e classificadas de acordo com a Norma Operacional Permanente nº 

3101/2013, do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil: 
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(*) Área estimada 

 

Incidências no território – Atividade do SMPC 

Das 22 incidências registadas pelo SMPC, 16 foram classificadas como Comprometimento Total 

ou Parcial de Segurança, Serviços ou Estruturas, 2 como Incêndio Urbano, 1 como Incêndio 

Agrícola, 2 como Incêndio em Mato, 1 como Serviço Geral. 

A comunicação foi efetuada em 5 ocasiões por munícipes; em 1, por corpo de bombeiros; 3 por 

forças de segurança; 5 através de juntas de freguesias; 2 por serviços da CM Loures; 3 pelo 

próprio SMPC; 2 pelo CDOS; 1 pelo Posto de Vigia. A área territorial dos acontecimentos 

referidos está refletida no quadro seguinte: 
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PREVENÇÃO, SEGURANÇA E INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Escola de Prevenção e Segurança 

Através da Escola de Prevenção e Segurança, concretizaram-se 15 visitas totalizando 696 

visitantes, entre alunos de JI (120), 1º ciclo (126) e ATL (450).  

 
A origem dos grupos está expressa no quadro seguinte: 

 

 

 
Ações de Formação 

Neste período foram realizadas 4 ações de formação para 48 participantes, entre funcionários 

de instituições e pessoal docente e não docente das escolas, repartidos da seguinte forma: 1 

ação em Suporte Básico de Vida para 14 participantes, funcionários de IPSS; 1 ação em Meios de 

1ª Intervenção para 10 participantes, docentes/não docentes; 1 ação em Organização e Gestão 

da Emergência, para 12 participantes, docentes/não docentes; 1 ação em Protecção Civil e 

Cidadania, para 12 participantes, docentes/não docentes.  

 
Sessões de Sensibilização 

Teve lugar 1 ação em Suporte Básico de Vida, para 11 participantes do 3º ciclo. 

 
Exercícios e Simulacros 

Durante este período, tiveram lugar 7 simulacros, sendo que 5 foram de incêndio, na EB de 

Fanhões, JI da Qt.ª de são José, Hospital do Mar, Pólo Comunitário Amigos de Sempre, e ainda, 

na Casa da Palmeira; 1 de sismo, no Loures Shopping; 1 de acidente de viação seguido de 

incêndio, no Túnel do Grilo, este, promovido pelo IP. 

 
Outras Ações 

Participação no evento Semana da Educação 2017, que decorreu no mês de Maio. 

Participação de nível organizacional na preparação das comemorações do Dia Municipal do 

Bombeiro, que teve lugar em Maio. 

Apoio à iniciativa de radioamadorismo Field Day 2017, organizada pela ARVM, que teve lugar 

em Junho. 
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POLICIA MUNICIPAL 

Atividade Desenvolvida  

Continuação das diligências no sentido de a Polícia Municipal aderir ao Sistema de 

Contraordenações de Trânsito (SCoT). 

Patrulhamentos pela área coincidente com o espaço territorialmente delimitado 

correspondente ao Município de Loures, nas suas 10 freguesias. 

Apoios a iniciativas/obras na via pública realizados pela edilidade. 

Vigilâncias a vários locais no espaço público. 

Acompanhamentos no âmbito do Centro de Coordenação Operacional Municipal 

“Destacamento” de técnicos (Despacho 1/2017, de 5/1/2017, Presidente da Câmara de Loures). 

Verificação de permanência de viaturas em estacionamento abusivo/fim de vida. 

Execução de diversos mandados/notificações e afixação de editais emanados pelo município de 

Loures e outros municípios. 

Elaboração de autos de contraordenação, resultante da atividade de fiscalização rodoviária, em 

cumprimentos do plasmado no Código da Estrada e legislação complementar.   

Elaboração de autos de contraordenação gerais resultante da atividade de fiscalização cuja 

competência cabe à Polícia Municipal. 

 
Policiamento, vigilância e cortes/regularização de trânsito nos eventos:  

- Semana da Educação 2017; 

- Comemorações do Dia do Bombeiro; 

- Corrida e Caminha Solidária Hovione; 

- Arinto e Sabores Saloios Bucelas; 

- 4.ª Feira dos Saberes e Sabores Moscavide; 

- Festa em Honra de São Filipe À-dos-Cãos; 

- 2.ª Légua Urbana Moscavide/Portela; 

- 6.ª Corrida – 10 Km – Bucelas; 

- 6.ª Corrida Rota dos Queijos de Lousa; 

- X Entronização da Confraria do Arinto de Bucelas; 

- Loures InSS II; 

- 1.ª Feira Saloia Pinheiro de Loures; 

- 2.ª Corrida da Freguesia de Loures- Infantado; 

- Cidades Invisíveis; 

- FEVA 2017; 
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- Loures Design; 

- Caracol Saloio 2017; 

- Mobilidade Segura – Evento Final 2017; 

- Arraial Sénior; 

- Arraial Saloio; 

- Eco Bicla; 

- Festas do Associativismo; 

- Festas do Concelho de Loures 2017. 

 
Efetuadas várias vigilância a locais por força de denúncias de munícipes: 

- Canídeos – Bobadela; 

- Gatos errantes – Sta. Iria de Azóia; 

- Gatos vadios – S. J. Talha; 

 - Canídeos – Sacavém; 

- Alimentação de Pombos – Sacavém; 

- Pragas urbanas – Sto António dos Cavaleiros; 

- Reclamação de canídeos – Rua 28 de Janeiro – Bairro São José – Camarate;  

- Canídeos errante – Rua R Santa Clara – Bairro São José – Camarate; 

- Reclamação de canídeo – Parque da Quinta do Almirante – Santo António dos Cavaleiros; 

- Estacionamento de Camiões – Rua Arnaldo Lourenço e Rua Joaquim Crisóstomo; 

- Cargas e descargas em Paragem - Rua Francisco Marques Bento – Moscavide; 

- Reclamação de canídeo – Parque da Quinta do Almirante – Santo António dos Cavaleiros; 

- Distúrbios provocados por jovens, fazendo grafitis – Traseiras Rua Diogo Cão nº 2 e 4 – 

Infantado - Loures; 

- Ocupação indevida de Ringue da Escola Básica do Infantado – Loures; 

- Estacionamento Abusivo – Rua Ilha de Porto Santo – Loures; 

- Despejo de Resíduos – Serra do Zambujal – Sto. Antão e S. Julião do Tojal; 

- Estacionamento Indevido – Rua Sol Nascente – Flamenga – Sto. António Cavaleiros;  

- Canídeo – Parque do Almirante – Sto. António Cavaleiros; 

- Estacionamento Irregular – Rua Fernão Magalhães – Sto. António Cavaleiros; 

- Estacionamento Abusivo – Rua Cidade Rio Janeiro – Portela; 

- Presença de 3 canídeos à solta – Rua das Gipsófilas – Bairro Petrogal – Bobadela; 

- Dejetos Animais – Rua Pêro Vaz Caminha – Sto. António Cavaleiros. 
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Elaboração de várias informações relativas aos seguintes assuntos: 

- Urbanismo; 

- Viaturas de estacionamento abusivo. 

 
Diversas diligências e elaboração de informações relativas a reclamações/denúncias relativas 

às seguintes matérias: 

- Venda Ambulante; 

- Despejo de Resíduos; 

- Estacionamento indevido de viaturas; 

- Canídeos; 

- Alimentação de animais na via pública; 

- Falta de limpeza de terrenos. 

 

Cortes e regularização da circulação de trânsito a várias solicitações de unidades orgânicas da 

edilidade e de uma empresa intermunicipal, em trabalhos realizados na via pública: 

- DIREP; DEC; USA; DSPA; DZVF; DD; SIMAR e Juntas de Freguesia. 
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CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA 

Tendo por base a competência funcional definida no Regulamento da Estrutura Orgânica da 

Câmara Municipal de Loures para o Gabinete do Contrato Local de Segurança (GCLS), enquanto 

serviço que integra a Polícia Municipal de Loures, nomeadamente, o desenvolvimento de 

programas em colaboração com o Ministério da Administração Interna e Forças de Segurança no 

âmbito da prevenção e comportamentos, a ação do Gabinete, para o ano de 2017, está 

planificada e organizada pelos seguintes eixos de intervenção: Fenómenos de Insegurança, 

Comportamentos Antissociais, Delinquência Juvenil, Pequena Criminalidade e Violência 

Doméstica. 

O relatório de atividades que se apresenta reflete a ação desenvolvida pelo GCLS, durante os 

meses de Maio, Junho e Julho, a partir das ações / projetos assumidos em Plano de Atividades 

para 2017, bem como ações que decorrem das articulações externas com entidades parceiras e 

com serviços internos municipais.  

Importa ainda referir que algumas das ações desenvolvidas pelo GCLS, em parceria com a Polícia 

de Segurança Pública (PSP), e com outras entidades, no que respeita ao período em análise, nos 

territórios de Apelação e Camarate sofreu um decréscimo, motivado pela indisponibilidade da 

PSP, como já referido em anteriores documentos. Assim, apenas se realizou uma ação de 

sensibilização, no âmbito do Projeto “Viaje em Segurança” e uma ação integrada no Projeto 

“Comercio Apoiado”, ambas na Freguesia de Apelação. 

Importa, contudo, salientar que o projeto “Viaje em segurança”, dinamizado em pareceria com a 

Rodoviária de Lisboa e a PSP, no eixo de transportes na zona de Sacavém/Moscavide, manteve a 

sua regularidade habitual. 

 
 
 
FENÓMENOS DE INSEGURANÇA 

Apoio à população residente na área de intervenção (informação, orientação, 

encaminhamento) 

Deu-se continuidade ao trabalho comunitário de ajuda e proximidade à população, através do 

qual os munícipes são apoiados ao nível de informação, orientação e colaboração na resolução 

de assuntos de índole diversa, relacionados com o seu contexto pessoal, familiar e social. 

Foram efetuados 131 atendimentos, durante os meses de Maio, Junho e Julho, sendo as 

seguintes as problemáticas dominantes: 

Pedidos informação diversos – 55 
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Encaminhamentos para serviços /Entidades várias – 15 

Interpretação e auxílio na compreensão de ofícios provenientes de diferentes organismos 

públicos (Tribunais, Segurança Social, DGRSP, SNS, entre outros) e apoio na elaboração das 

respetivas respostas – 13 

Apoio na elaboração de documentos/Requerimentos dirigidos a entidades diversas – 26 

Apoio na elaboração de currículos e na procura de emprego, submetendo candidaturas às vagas 

publicadas – 28 

 

Apoio à população residente na área de intervenção

(informação, orientação, encaminhamento)
Maio/Junho/Julho Acumulado

Número de atendimentos 131 312

Pedidos informação diversos 55 104

Encaminhamentos para serviços vários 15 33

Interpretação/auxílio na compreensão de ofícios

provenientes de diferentes organismos públicos

(Tribunais, Segurança Social, DGRSP) e apoio na elaboração das

respetivas respostas 

13 64

Apoio na elaboração de documentos e requerimentos

vários dirigidos a entidades diversas 
26 54

Apoio na elaboração de currículos e na procura de

emprego, submetendo candidaturas às vagas publicadas 
28 63

 

 
 

Ações de Sensibilização sobre temáticas diversas, enquadradas nos eixos de intervenção do 

GCLS  

Em termos de planeamento, o serviço, está em fase de auscultação das necessidades junto de 

alguns parceiros, com vista à programação de outras ações de sensibilização, principalmente 

junto dos estabelecimentos de ensino. 

 
 
 
“Sacavém em Segurança” – Comércio Local, estratégias de proximidade 

Este projeto, suspenso a partir de Fevereiro deste ano, tem como objetivo central trabalhar 

sobre o sentimento de segurança na comunidade, no âmbito das estratégias de proximidade 

com o comércio local, tendo em conta as características específicas da cidade e o papel 

estratégico do comércio, enquanto ator social, em termos comunicacionais.  

Envolve, para além do GCLS, a PSP - Esquadras de Sacavém e de Camarate -, bem como a 

Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas (AECSCLO), 

entidades parceiras neste projeto. 
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Desde que foi iniciado, em Novembro de 2014, até janeiro de 2017, o trabalho desenvolvido 

resultou em:              

110 Sessões de trabalho/visitas ao comércio local (às 2ªs e 4ªs feiras) 

536 Espaços comerciais visitados 

Cerca de 1000 pessoas contatadas 

Entretanto, e dado que em 7 de Fevereiro teve início o projeto com o comércio local em 

Moscavide, e sendo que a PSP apenas manteve a sua disponibilidade uma vez por semana, foi 

entendimento superior suspender provisoriamente a atividade em Sacavém (dado que este 

trabalho já tem vários anos) e mobilizar, esse dia disponível, para o novo projeto em Moscavide. 

 

 
“Comércio Local”, Moscavide  

Este projeto de proximidade com o comércio local, em Moscavide, baseado na experiência de 

terreno do Contrato Local de Segurança, adquirida ao longo dos anos, está a funcionar desde o 

dia 7 de Fevereiro de 2017, todas as 3ªs feiras, entre as 10h00 e as 17h30. Foi perspetivado para 

uma resposta mais abrangente, ou seja, não trabalhar apenas as questões de segurança na 

comunidade, mas também dar resposta ou encaminhar situações diversas colocadas por estes 

agentes económicos e, se possível, acompanhar algumas situações específicas, dada a 

constituição da equipa de trabalho: Câmara Municipal de Loures (Contrato Local de Segurança e 

Divisão de Economia e Inovação), Junta de Freguesia de Moscavide e Portela e 39ª Esquadra da 

PSP (Sacavém), que são quem monitorizam esta área.  

Nesse sentido, durante os meses Maio, Junho e Julho, realizaram-se 11 sessões de trabalho, 

tendo em conta a disponibilidade dos parceiros, nos dias: 

Maio – 2, 9, 16, 23 e 30; 

Junho – 13, 20 e 27; 

Julho – 4, 18 e 25 

No âmbito destas 11 sessões de trabalho foram visitados 129 espaços comerciais, 

respetivamente: 

Maio – 54 espaços comerciais 

Junho – 36 espaços comerciais 

Julho - 39 espaços comerciais 

Desde o início do projeto (7 de Fevereiro) até final do mês de Julho, foram efetuadas: 

- 19 Sessões de trabalho 

- 207 Espaços comerciais, visitados. 
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No âmbito desta intervenção é efetuada a recolha de elementos identificativos do comércio 

local em Moscavide e a respetiva integração numa listagem geral, bem como são registadas as 

opiniões expressas no inquérito associado a este projeto, as quais serão, posteriormente, 

submetidas a tratamento estatístico e análise caracterizadora das dinâmicas destes agentes 

económicos. 

No decorrer deste trabalho de terreno foi já efetuado um relatório intermédio, relativo ao 

período compreendido entre 7 de Fevereiro e 27 de Junho, no âmbito do qual é feito o ponto da 

situação e realçados alguns aspetos para análise, tendo em vista a elaboração de um documento 

final. Realça-se, no entanto, que, das opiniões recolhidas, há uma unânime valorização deste 

trabalho interinstitucional, no âmbito desta abordagem de proximidade à comunidade,. 

 

Comércio Local - Moscavide (CLS/DEI, PSP e Junta) Maio/Junho/Julho Acumulado

Sessões de trabalho/visitas ao comércio local 11 19 sessões/visitas

Foram contactados 129 207 espaços comerciais
 

 
 
“Comércio Apoiado”, Apelação 

Tem como principais objetivos: reforçar o policiamento de proximidade na via pública e junto de 

grupos de risco; promover e estimular uma cultura de segurança assente na cidadania 

participativa, no respeito pelo espaço público, pelos bens e património; responsabilizar os 

agentes da sociedade civil e os cidadãos pela adoção de comportamentos que contribuam para 

a eficácia de políticas públicas preventivas de segurança e reforçar a confiança entre a 

comunidade e as Forças de Segurança. 

Tal como mencionado em anteriores documentos e no preâmbulo deste relatório, face à 

indisponibilidade por parte da PSP, foi realizada uma ação que contou apenas com a presença 

dos técnicos do GCLS. 

 

“Comércio Apoiado” Apelação Maio/Junho/Julho Acumulado

Sessões de trabalho/visitas ao comércio local 1 sessão / visita 1 sessão / visita

Foram contactados 20 espaços comerciais 20 espaços comerciais
 

 
 
 
“Comércio Apoiado”, Camarate 

Este projeto tem como objetivos específicos os que norteiam o projeto desenvolvido na 

Apelação e anteriormente referidos. 
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Tal como referido no preâmbulo, durantes os meses de Maio, Junho e Julho, não foram 

executadas ações, tendo em conta a indisponibilidade da PSP. 

 
 
Viaje em Segurança 

Este projeto consiste essencialmente no desenvolvimento de ações de sensibilização dirigidas a 

utentes dos transportes públicos visando a adoção de comportamentos preventivos, na sua 

utilização, tendo como principais objetivos: 

Diminuir o sentimento de insegurança 

Reduzir o número de ocorrências no interior dos transportes públicos 

Divulgar o CLS e as suas atividades 

Reforçar a confiança nas Forças de Segurança 

Conta com um trabalho de articulação entre os parceiros que desenvolvem este projeto, 

nomeadamente, a CM Loures/GCLS, a PSP e a Rodoviária de Lisboa. 

Foram realizadas, durante os meses de Maio, Junho e Julho, 4 ações de sensibilização, 

distribuídas da seguinte forma: 

- Apelação - 1 ação, conjuntamente com a Rodoviária de Lisboa, não tendo contado com a 

participação da PSP, tal como já mencionado pela pouca de disponibilidade de meios; 

- Sacavém - 3 ações (13 de Maio, 29 de Junho e 13 de Julho) 

No total, realizaram-se 4 ações de sensibilização, com os seguintes resultados: 

Número de pessoas contactadas/folhetos distribuídos – Apelação/Unhos – 400  

Número de pessoas contactadas/folhetos distribuídos - Camarate - 0 

Número de pessoas contactadas/folhetos distribuídos – Sacavém – 2100 

Realça-se também que em Sacavém, nos meses de Junho e Julho, as ações de sensibilização 

passaram do horário 08h30/10h30, para o período compreendido entre as 16h00 e as 18h00, o 

que permitiu alcançar novos utentes. 

No território de Camarate, não se realizou qualquer ação, pela razão anteriormente exposta.. 

 

" Viaje em Segurança" Maio/Junho/Julho Acumulado

Número de ações de sensibilização realizadas 4 8

Número de pessoas contactadas/folhetos distribuídos -

Apelação/Unhos 
400 400

Número de pessoas contactadas/folhetos distribuídos -

Sacavém/Moscavide/Prior-Velho
2.100 4.300
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Hortas Urbanas Sociais, Sacavém  

Durante os meses em referência foi dada continuidade ao trabalho de acompanhamento do 

projeto, consubstanciado em torno de deslocações diárias ao espaço das Hortas para efetuar a 

monitorização do contador e o contacto com hortelãos, sempre na perspetiva de chamar a 

atenção para a utilização racional da água para regas. Por outro lado também foram realizados 

vários contatos com a PROSAUDESC e hortelãos, para acompanhar dinâmicas do projeto e 

concretizar a atualização de dados dos hortelãos tendo-se, inclusive, realizado reunião com uma 

hortelã, a pedido da mesma. 

Foram efetuadas 51 deslocações ao espaço das Hortas Urbanas Sociais para leituras diárias do 

contador e contacto com os hortelãos, da seguinte forma: 

Maio – 21 

Junho – 21 

Julho - 9 

Em complemento a este trabalho, e no seguimento de propostas feitas pela equipa do GCLS, 

foram implementadas várias medidas, em articulação com os hortelãos, tendo em vista uma 

maior racionalização nos consumos de água para regas. Foi, também, solicitada e concretizada a 

intervenção dos SIMAR, para monitorização dos consumos e despiste de eventuais desperdícios 

de água. Em paralelo foram realizadas 3 reuniões com a Associação PROSAUDESC e hortelãos, 

no âmbito da dinâmica e acompanhamento do projeto. 

 

Hortas Urbanas Sociais, Sacavém Maio/Junho/Julho Acumulado

Reuniões com a Associação PROSAUDESC e hortelãos, no

âmbito da dinâmica e acompanhamento do projeto
3 6

Deslocação à Horta, verificação do contador e deteção de 

anomalias no sistema de rega, bem como contactos com

os hortelãos

51 123

Contatos com os SIMAR e deslocação ao terreno das

Hortas, para monitorização dos consumos para regas.
1 3

 

 
 
 
Comportamentos Antissociais / Delinquência Juvenil 

Projeto “Infância Segura” 

Projeto especialmente direcionado para os alunos do pré-escolar, com idades compreendidas 

entre os 4 e os 6 anos, que consiste na apresentação de histórias (uma história por mês) que 

abordam, de maneira simples e pedagógica, temas relacionados com a segurança. Estas 
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histórias são elaboradas pela PSP e encontram-se já impressas em pequenos livros disponíveis e 

fornecidos por aquela Força de Segurança.  

No seguimento das reuniões encetadas no início do ano letivo 2016/2017, entre o GCLS e o 

Agrupamento de Escolas de Apelação, este projeto está em curso nos JI 1 e 2 da Apelação. 

Durante os meses de Maio, Junho e Julho, foi realizada 1 ação. 

 

Projeto “Infância Segura” Maio/Junho/Julho Acumulado

Ações de sensibilização dirigido a crianças abordando

temas relacionados com a segurança
1 3 ações / 200 crianças

 

 
 
Orquestra Municipal Geração Bora Nessa 

Deu-se continuidade ao trabalho de apoio e acompanhamento que tem vindo a ser 

desenvolvido no sentido de consolidar a Orquestra Bora Nessa, potenciando a aquisição de 

competências pessoais e sociais junto dos jovens, em parceria com a Associação das Orquestras 

Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal (AOSJSP) e os Agrupamentos de Escolas de Apelação, 

Camarate e Sacavém, bem como em promover a relação com a comunidade. 

No âmbito da parceria firmada através de protocolo de cooperação, entre o Município de 

Loures, a Rodoviária de Lisboa (RL) e a AOSJSP, é a Orquestra Municipal Geração Bora Nessa 

(OMGBN) apoiada pela RL, com a cedência de autocarros (num total de 18 ano/letivo) de 

passageiros para deslocações dos jovens participantes, encarregados das orquestras e 

coordenadores musicais a ensaios mensais (2 vezes por mês), concertos, workshops e outras 

iniciativas que envolvam a sua participação.  

Nos meses de Maio, Junho e Julho foram cedidos, por parte da RL, 6 autocarros para ensaios da 

OMGBN. 

 

Concerto da Orquestra Municipal Geração Bora Nessa – Sacavém (espaço público) 

Organizado pelo Gabinete do Contrato Local de Segurança, realizou-se no dia 23 de Junho um 

concerto da Orquestra Municipal Geração Bora Nessa, em espaço público, junto às paragens da 

Rodoviária de Lisboa, localizadas na Rua Estado da Índia, na Urb. Real Forte, em Sacavém, à 

semelhança da primeira edição desta iniciativa, que decorreu o ano passado. 

Este ano, o concerto contou também com a participação das crianças que frequentam a Escola 

Básica e Jardim de Infância nº 1, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, bem como 

professores e pessoal auxiliar.  
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Esta iniciativa enquadra-se numa estratégia de promoção do trabalho da Orquestra, que tem 

como impulsionadores institucionais, a Câmara Municipal de Loures e a Rodoviária de Lisboa, tal 

como previsto na parceria firmada entre ambos, envolvendo também a Associação de 

Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, constituindo um estímulo para os jovens que a 

integram e amplia o espaço de reconhecimento social na comunidade, na medida em que esta 

zona, é um local de passagem com grande visibilidade. 

 

Orquestra Geração Bora Nessa Maio/Junho/Julho
Acumulado

Reunião de avaliação do Protocolo de Colaboração

firmado entre a Cmloures, a RL e a AOSJSP
1 2

Apoio e acompanhamento ao Projeto, no âmbito do

Protocolo de Colaboração celebrado com a Rodoviária de 

Lisboa e a Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis

Sistema Portugal - cedência de autocarros para ensaios e

concertos

6 13

Concerto da Orquestra Municipal Geração Bora Nessa –

Sacavém (espaço público), que contou com a

participação das crianças que frequentam a Escola Básica

e Jardim de Infância nº 1, do Agrupamento de Escolas

Eduardo Gageiro, bem como professores e pessoal

auxiliar.

1 1

 

 
 
Projeto “Liga-te ao Desporto” 

Projeto através do qual se pretende contribuir para a prevenção e o combate à Delinquência 

Juvenil, aos Comportamentos Antissociais e aos Fenómenos de Insegurança, através de uma 

intervenção focalizada na atividade desportiva, que potencie as competências pessoais, sociais, 

escolares e familiares dos jovens. Para além de ações de informação e sensibilização associados, 

quer à prática desportiva, quer a comportamentos antissociais, são asseguradas as despesas 

inerentes às inscrições e mensalidades da frequência dos jovens participantes nas três 

modalidades desportivas definidas: futebol, kickboxing e atletismo. 

Os jovens integrados nas modalidades desportivas deste projeto têm participado assiduamente, 

quer nos treinos semanais, quer nas provas, alguns deles com resultados muito positivos, com 

destaque para o Kickboxing que no campeonato regional da modalidade consagrou uma 

campeã, dois vice-campeões e um terceiro lugar.  

Para acompanhamento e monitorização do Projeto têm sido efetuados contactos de trabalho 

com as entidades parceiras envolvidas, a saber: Associação Desportiva Leões Apelaçonenses 

(ADLA); Grupo Desportivo Águias de Camarate (GDAC) e Sociedade Recreativa Catujalense (SRC). 
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Estão, atualmente, envolvidos, 21 jovens na modalidade de atletismo (ADLA); 15 jovens na 

modalidade de kickboxing (GDAC) e 38 jovens na modalidade de futebol (SRC). 

Estão em curso uma série de contatos e reuniões com vista continuidade do projeto, face aos 

excelentes resultados obtidos no primeiro ano da sua implementação. 

 
 
Projeto “Pais Formados, Filhos Educados” 

Através deste projeto pretende-se trabalhar competências parentais em famílias identificadas e 

sinalizadas por entidades locais. 

Com a parceria estratégica do Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral 

dos Ciganos foi, entre outubro de 2016 e março de 2017, ministrada a Ação de Formação em 

Competências Parentais a 16 famílias, na perspetiva de contribuir para o desenvolvimento das 

crianças e jovens, através da promoção de um papel ativo, positivo e competente dos respetivos 

pais e educadores. 

Na sequência da decisão superior de dar continuidade ao projeto “Pais Formados, Filhos 

Educados” e da Ação de Formação em Competências Parentais, coordenado pelo Gabinete do 

Contrato Local de Segurança, ficando a sua dinamização a cargo da Pastoral dos Ciganos, foi 

elaborada proposta da metodologia a adotar para esta segunda fase do projeto em questão. 

O grupo de formandas será constituído por:  

Famílias que frequentaram a ação anterior e que queiram participar nesta ação de livre vontade, 

garantindo assim uma maior motivação e participação das famílias, consolidando todo o 

trabalho anteriormente levado a cabo. 

10 novas famílias às quais foram identificadas problemáticas associadas a défices de 

competências parentais, nomeadamente, negligência, maus tratos e abusos, comportamentos 

delinquentes e antissociais nos jovens e outros conflitos potenciadores de situações de risco.  

Deste modo, dar-se-á continuidade ao trabalho que se iniciou em 2016 e, por outro lado, será 

dada oportunidade a outras famílias que tenham interesse em participar, alargando assim o foco 

da intervenção. 

 

Projeto "Pais Formados, Filhos Educados" Maio/Junho/Julho Acumulado

Reuniões de monitorização e acompanhamento do

Projeto com a entidade parceira - Secretariado

Diocesano da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos

2 5
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"A Brincar a Rir o Bullying Vamos Prevenir" - Jogo Didático 

O Jogo “A Brincar e a Rir o Bullying vamos Prevenir”, adquirido em 2016, no âmbito do Dia 

Mundial de Combate ao Bullying constitui, atualmente, um instrumento de trabalho da equipa 

do GCLS muito importante para trabalhar a temática / problemática do Bullying, junto das 

crianças do 1º ciclo. 

Tal como mencionado em anteriores relatórios as solicitações por parte dos estabelecimentos 

de ensino continuam a registar um excelente indício da importância destas temáticas junto de 

crianças e jovens, o que levou já a equipa a encetar algumas reuniões com vista à sua 

continuidade no próximo ano letivo.  

Durante os meses de Maio, Junho e Julho, face ao aproximar do final do ano letivo, foram 

apenas realizadas três sessões de sensibilização, na Escola Alto dos Moinhos, Catujal, tendo 

abrangido um total de 40 alunos.  

Com base no trabalho desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Camarate, foi produzido um 

vídeo pelas turmas de 4º ano da Escola do Bairro de Santo António, focalizando a temática do 

Bullying, que serviu de mote ao encerramento das atividades letivas, contando com a 

participação dos Encarregados de Educação e da equipa do GCLS. 

 

"A Brincar a Rir o Bullying Vamos Prevenir" - Jogo

Didático
Maio/Junho/Julho Acumulado

Ações de sensibilização baseadas no Jogo Didático "A

Brincar e a Rir, o Bullying Vamos Prevenir", dinamizadas

pela equipa do GCLS, nos Agrupamentos de Escolas de

Apelação, Camarate e Sacavém

3 26 ações /545 crianças

 

 
 
Programa “Comunicar em Segurança”     

No âmbito da parceria estabelecida entre o GCLS e a Fundação PT, enquadrada no Programa 

“Comunicar em Segurança”, em vias de formalização através de Protocolo de Cooperação, estão 

a ser preparadas as ações a realizar nas escolas e instituições locais, no próximo ano letivo. 

Através de reuniões e contatos próximos com algumas instituições no terreno, nomeadamente 

com os agrupamentos de escolas, foi já realizado um contato no sentido de sensibilizar para este 

conjunto de ferramentas.  

Para garantir a qualidade das ações e uma melhor gestão /planificação do trabalhado foi 

desenvolvido processo de aquisição de equipamento audiovisual, o qual ficará afeto ao serviço. 
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Violência Doméstica / Pequena Criminalidade 

Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos (18 outubro) 

Em preparação: desenvolvimento de contatos, tendo em vista assinalar este Dia Europeu, bem 

como recolha de informação e conteúdos para materiais a elaborar. 

 
 

Dia Mundial de Combate ao Bullying (20 outubro) 

Em preparação: desenvolvimento de contatos, tendo em vista assinalar este Dia Europeu, bem 

como recolha de informação e conteúdos para materiais a elaborar. 

 
 
Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 novembro) 

Em preparação: desenvolvimento de contatos, tendo em vista assinalar este Dia Internacional, 

bem como recolha de informação e conteúdos para materiais a elaborar. 

 
 
Projeto “Violência(s)!” - 2ª Ação de Formação - 6, 7 e 21 de Abril, 4 e 5 de Maio de 2017 

Este projeto foi concluído, com a realização do 2º ciclo de formação, que terminou em Maio, 

visando intervir numa perspetiva informativa e preventiva através de ações de informação, 

sensibilização e formação dirigidas a públicos diversos, sobre Violência de Género. Nesse 

sentido, com a parceria estratégica da AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência, 

enquanto entidade formadora, e com o apoio financeiro do Ministério da Administração 

Interna, foi concebida formação certificada num total de 30 horas, sobre Violência de Género, 

dirigida a técnicos que atuam nesta área (ao nível da saúde, educação, social, etc.). Estes dois 

ciclos de formação, protocolados com a AMCV, tiveram a sua 1ª edição em 2016 e uma 2ª em 

abril/maio 2017. Participaram nestas ações 31 técnicos, das seguintes instituições e/ou serviços: 
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Outras Ações Realizadas 

Reuniões / visitas / articulações com várias entidades e instituições, bem como serviços da 

Autarquia  

O GCLS, visando o planeamento do trabalho, bem como a concretização de atividades efetuou 

durante os meses de Maio, Junho e Julho, as seguintes reuniões: 

 

Reuniões / visitas / articulações com entidades externas

e serviços municipais
Maio/Junho/Julho Acumulado

Reuniões com a PSP 4 13

Reuniões de equipa GCLS 3 6

Reuniões Grupo Comunitário Apelação 1 5

Assembleia Comunitária 1 2

Reuniões com a Rodoviária de Lisboa 0 2

Reuniões com Escolas 1 6

Reunião com Segurança Social 1 2

Reunião RMIVD - Rede Municipal de Intervenção na

Violência Doméstica
1 2

Reunião Rede Regional de Lisboa TSH 1 1

Reuniões de articulação com outros serviços  0 6

Reuniões com escola, PSP, Bombeiros e Professor para

preparação do concerto Orquestra Municipal Geração

Bora Nessa - espaço público em 23 Junho

3 3
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Funções Sociais 

Do trabalho desenvolvido no âmbito da Educação, no decorrer dos meses de maio a julho, 

destaca-se o seguinte: 

 

GESTÃO 

Equipa de Técnicas de Agrupamento 

Interlocução privilegiada com os 13 Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada – receção, 

identificação, encaminhamento e acompanhamento de situações detetadas e de necessária 

intervenção municipal. 

 
Grupos de Trabalho / Reuniões de Trabalho 

Participação na reunião de balanço das Comemorações 25 de Abril; 

Preparação e realização da Semana de Educação;  

Preparação e realização do Art’escola; 

Realização de iniciativas junto das Escolas Básicas e IPSS no âmbito do Dia Mundial da Poesia; 

Participação nas Festas de Loures 2017:  

Realização das Exposições com painéis decorados pelos Agrupamentos de Escolas, Escola 

Secundária de Camarate e IPTRANS no Centro Comercial da Portela e Palácio Marqueses da 

Praia e Monforte; 

Participação na realização da iniciativa de encerramento do Ano Letivo 2016/17 do Pessoal Não 

Docente “Convívio” no Parque de Cabeço de Montachique; 

Preparação e realização da reunião de balanço de Final de Ano Letivo com Diretores de 

Agrupamentos e IPSS e entrega das maletas pedagógicas; 

Participação na iniciativa “Loures Somos Nós” (PND); 

Participação na iniciativa Mobilidade Segura; 

Preparação da Abertura do Ano Letivo 2017-2018. 

 
 
Acompanhamento aos Equipamentos Educativos Concelhios 

Acompanhamento proactivo e diligente com as coordenações de estabelecimento e direções de 

Agrupamento para o bom funcionamento do SAF. 

Observação das condições de prestação do serviço de refeições e articulação com a empresa 

prestadora do mesmo para o cumprimento do estipulado em Caderno de Encargos. 
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Acompanhamento do Parque Escolar com as coordenações de estabelecimento e direções de 

Agrupamento com a elaboração de pedidos de assistência ao DOM para a manutenção das 

condições do edificado: eletricidade, gás, sistemas de intrusão e alarme. 

Foram realizadas visitas técnicas às Escolas de 2.º e 3.º Ciclos (EB23), Integradas (EBIs), de 1.º 

Ciclo (EB1s) e Jardins de Infância (JIs); 

Elaboração de relatórios de ocorrência que resultam da receção de reclamações/sugestões das 

EB1s e JIs (por via presencial, telefónica ou por escrito) no âmbito do acompanhamento ao 

serviço de refeições e lanches escolares, para envio à Empresa ITAU – para análise e 

tratamento/resposta;  

Pedidos ao Departamento de Ambiente/Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DA/DSPA) no 

âmbito do controle de pragas urbanas; 

Solicitação e acompanhamento de Assistência Técnica e/ou pedidos de consumíveis à Empresa 

Ricoh, para os equipamentos Multifunções e impressoras instalados nas EB1s e JIs; 

Solicitação de Assistência à Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade e Inovação 

Tecnológica (DMAQIT) no que refere do parque informático das EB1s e JIs; 

Receção, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos de assistência técnica aos 

equipamentos hoteleiros das cozinhas/refeitórios escolares; 

Verificação, encaminhamento e acompanhamento das necessidades de reforço de palamenta 

nas unidades educativas; 

Análise aos pedidos de transporte municipal para visitas de estudo extra dos Agrupamentos de 

Escolas e Associações de Pais e Encarregados de Educação; 

Análise dos pedidos de cedência de espaço para utilização das instalações escolares pela 

comunidade local; 

Manutenção da relação técnica junto dos agentes parceiros do Programa de Enriquecimento 

Curricular para uma oferta regulada e sem constrangimentos. 

Acompanhamento diligente com as direções das IPSS do Concelho com resposta social para a 

infância. 

Receção e acompanhamento de pedidos diversos pelas IPSS à CML; 

Análise aos pedidos de cedência de transporte municipal para visitas de estudo extra das 

previstas em plano anual para as IPSS. 
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Conselhos Gerais 

Realizaram-se 28 reuniões de Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária 

não agrupados com 46 representações de conselheiros municipais. 

 
 
Outras 

Conservatório de Artes de Loures  

Acompanhamento técnico no desenvolvimento dos projetos Músicos de Palmo e Meio e 

MusicArte, em todas as escolas do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. 

 
Pólo de Loures da EMCN 

Acompanhamento técnico no desenvolvimento e manutenção do Pólo de Loures da Escola de 

Música do Conservatório Nacional; 

Realização do Espetáculo de Encerramento Final Ano Letivo 2016-2017; 

Organização e preparação do ano letivo 2017-2018. 

 
Projeto Geração  

Geracoro - Acompanhamento técnico no desenvolvimento do mesmo; 

Orquestras Geração   

Acompanhamento técnico no desenvolvimento das quatro formações musicais – Orquestras 

Bora Nessa de Sacavém e Camarate, Orquestra Geração da Apelação e Orquestra Municipal 

Geração Bora Nessa de Loures. 

Participação no estudo preparatório para a abertura da nova Orquestra Geração na EB Luis Sttau 

Monteiro. 

 
Projeto Escola Com Teatro 

Acompanhamento da atividade teatral desenvolvida nas escolas do concelho;  

Preparação da iniciativa “Escola Com Teatro”;  

Programação dos espetáculos “Karingana Blues” e dos Ateliês “Contos Contigo” do Bica Teatro; 

 
Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras 

Elaboração do artigo a integrar o Boletim 31 da Rede Territorial Portuguesa das Cidades 

Educadoras (RTPCE). 
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Atividade maio a julho Acumulado

Deliberações em Reunião de Câmara 5 9

Participação em reuniões nos seguintes grupos de trabalho, no âmbito do 

Departamento de Educação: Semana da Educação 2017; Art'Escola; Reunião 

Balanço Ano Letivo com Diretores de Agrupamentos e IPSS; Mobilidade Segura 8 50

Participação em reuniões nos seguintes grupos de trabalho, no âmbito 

interdepartamental: Festas do Concelho 2017 e Comemorações 25 de Abril; GT 

Área da Deficiência; Arte Urbana.
3 24

Pedidos - Controlo de pragas urbanas nas unidades educativas - receção, 

encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados 

(articulação com DSPA)

40 85

Pedidos - assistência técnica ao parque informático das das unidades educativas - 

receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos 

efetuados (articulação com DMAQIT)

21 52

Pedidos à DGDA 35 69

Pedidos - Assistência técnica das multifunções e impressoras colocadas nas 

escolas do 1º ciclo e jardins de infância - receção, encaminhamento e controlo da 

resolução dos pedidos efetuados

28 87

Pedidos - utilização das instalações escolares pela comunidade local 5 10

Pedidos - assistência técnica aos equipamentos hoteleiros das 

cozinhas/refeitórios escolares - receção, encaminhamento e acompanhamento 

da resolução dos pedidos efetuados (articulação com DEC)

37 128

Visitas técnicas aos Agrupamentos de Escolas da rede pública Concelhia 148 424

2 12

3 12

Pareceres Visitas de Estudo 26 68

Relatório enviados ao ITAU 4 8

Reuniões de Conselhos Gerais 28 60

Representações municipais 46 115

Reuniões com a empresa fornecedora de refeições e lanches escolares 2 5

Visitas técnicas com DPGU, DH e DOME às instalações municipais cedidas às IPSS 0 3

Reuniões com IPSS 2 6

Dia Mundial da Poesia 

Agrupamentos de Escolas

IPSS
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PLANEAMENTO DA REDE ESCOLAR 

Atualização de dados da rede escolar para 2017/2018 (dados provisórios), junto dos 

Agrupamentos de Escolas concelhios e Escola Secundária não agrupada. 

Análise e apresentação de propostas ao Ministério de Educação (DGEstE) no âmbito do 

Movimento Anual da Rede Escolar (MARE) para o ano letivo 2017/2018 no concelho de Loures. 

 
 
GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR 

Em estreita articulação com as Técnicas de Agrupamentos procedeu-se ao acompanhamento 

das unidades educativas de responsabilidade municipal (JI, EB1 e EB23/EBI) sobre as condições 

de manutenção e conservação do edificado, logradouros ou equipamentos, articulando com o 

DOME as diversas situações, bem como elaboração de pareceres diversos. Acompanhamento e 

articulação com os respetivos serviços municipais para intervenção nas áreas de gestão do 

parque informático, controlo de pragas urbanas, manutenção de zonas verdes ou património 

municipal, entre outras.  

Acompanhamento à gestão do contrato em vigor para assistência técnica dos equipamentos 

multifunções e impressoras colocadas nas EB1 e JI concelhias. 

Acompanhamento aos processos de aquisição, entrega e/ou montagem de material didático, 

mobiliário e equipamento específico de apoio ao funcionamento das unidades educativas. Assim 

como análise dos pedidos de requisição, acompanhamento do processo e entrega de palamenta 

e garrafas de gás para refeitórios escolares. 

Acompanhamento em articulação com a DMAQIT do processo de aquisição de computadores e 

quadros interativos para apetrechamento da Escola Básica n.º 1 de Camarate. 

Análise e elaboração de propostas sobre pedidos de utilização dos espaços escolares, por parte 

de diversas entidades, para dinamização de atividades de carater lúdico/desportivo de apoio à 

comunidade educativa. 

Desenvolvimento de proposta para procedimento de aquisição de “Bolsa de Equipamentos 

Lúdico-Pedagógicos para as Unidades Educativas com 1º ciclo e jardim-de-infância da rede 

pública e IPSS com valência de jardim-de-infância” (total de 136 conjuntos). Articulação com a 

DCA e posterior entrega de material em todos os estabelecimentos educativos. 

Realização de ações de acompanhamento e verificação da gestão das parcerias e contrato em 

vigor no que se refere às condições qualitativas e quantitativas no exercício da prestação de 

serviços de fornecimento continuado de refeições nas EB1 e JI.  
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GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Elaboração de pareceres, acompanhamento e articulação com os Agrupamentos de Escolas e 

DRH sobre a gestão do pessoal não docente adstrito à rede escolar (732 trabalhadores), 

nomeadamente pedidos de férias, faltas, licenças, formação, mobilidades. Análise de pedidos de 

reforço e apoio supletivo das equipas de recursos humanos. Articulação com o serviço de saúde 

ocupacional e apoio social aos trabalhadores com casos em acompanhamento. 

Articulação com o DRH e Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) sobre os 

colaboradores ao abrigo da Medida Contrato Emprego-Inserção para apoio à rede escolar 

(projetos para 2016/2017 – colocação de 55 colaboradores assistentes operacionais colocação 

de 16 colaboradores assistentes operacionais + colocação 6 colaboradores assistentes técnicos). 

Realização de entrevistas de integração (preenchimento de vagas originais ou substituição de 

colaboradores). Articulação com os Agrupamentos de Escolas para respetivo acolhimento.  

Foram realizados os circuitos semanais às 13 secretarias dos Agrupamentos de Escolas para 

recolha/entrega de documentação inerente à gestão do pessoal não docente. 

Articulação com o DRH, participando no grupo de trabalho e nas visitas/sessões realizadas no 

âmbito do projeto “Loures Somos Nós” para a totalidade dos trabalhadores adstritos à rede 

escolar (PND), realizadas entre 28 de junho e 19 de julho. 

Organização e realização do encerramento do ano letivo 2016/2017 com o encontro/convívio 

para o PND e colaboradores (IEFP), realizado nos dias 27 e 29 de junho no Parque Municipal de 

Cabeço de Montachique. 

 

Equipas Multidisciplinares 

Realizaram-se 2 reuniões gerais com os Técnicos das Equipas Multidisciplinares que se 

encontram adstritos aos Agrupamentos de Escolas, respetivamente nos dias 24.05.2017 e 

23.06.2017. 

 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR EDUCATIVO 

Pais Informa 

Foi realizada no dia 11 de maio a sessão do Pais Informa sobre o tema “Cozinhar em família: 

uma receita saudável”, na Escola Básica da Portela com 120 participantes. 

 
Escola Inclusiva (Hidroterapia) 

O Projeto de Hidroterapia iniciou-se a 3 de outubro abrangendo 324 alunos portadores de 

deficiência e integrados em escolas da rede pública do Concelho. Este Projeto assume a 
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prestação de serviços de terapeutas e espaço de água nas 4 Piscinas Municipais e de transporte 

das Associações Humanitárias dos Bombeiros do concelho. 

 
Escola no Adro 

Inauguração da exposição do Jardim de Infância O Nosso Mundo, no dia 4 de maio e 

inauguração da exposição da CPCJ de várias escolas e IPSS, no dia 29 de maio, ambas na Casa do 

Adro. 

 
Sensibilização ao mundo do trabalho 

Elaboração de pareceres, articulação com as escolas e serviços. Integração de um total de 23 

alunos nos serviços municipais de diferentes áreas curriculares. 

 
Visitas de Estudo 

A rede escolar concelhia e IPSS usufruíram de 73 visitas de estudo concretizadas com viaturas 

municipais (regulamento municipal). 

 
Semana da Educação 2017  

Realizou-se de 2 a 8 de maio em Loures a Semana da Educação com vários eventos com um total 

de 33 entidades envolvidas e com 3.040 pessoas (entre alunos, docentes e outros participantes), 

destacando-se a Mostrarte e a Gala da Educação. 

 
Mobilidade Segura 

Realizou-se no dia 16 de junho no Pavilhão Paz e Amizade o evento final do projeto com cerca 

de 1.800 alunos. 

 
Pólo da Escola de Música do Conservatório Nacional 

Realizou-se no dia 2 de julho o concerto de encerramento do ano letivo, nas instalações do Pólo 

(Cooperativa A Sacavenense). 

 
Revista eLRS (Educação em Loures)  

Foi acompanhada a preparação dos conteúdos para a elaboração da revista e realizou-se a 

sessão de lançamento do N.º 2 no dia 5 de maio na Escola Básica Luis Sttau Monteiro em Loures. 

 
Conselho Municipal de Educação de Loures  

Realizou-se a 6.ª Reunião Ordinária do CMEL no dia 7 de junho no Palácio Marqueses da Praia e 

Monforte, em Loures. 
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Conselhos Gerais 

Realizaram-se 28 reuniões de Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária 

não agrupada com 46 representações de conselheiros municipais. 

 

Atividade maio a julho Acumulado

Deliberações em Reunião de Câmara 5 11

Resposta a pedidos de informação sobre a rede escolar por parte de entidades diversas 2 7

Pedidos - utilização das instalações escolares pela comunidade local 8 12

Pedidos - requisição de garrafas de gás para as cozinhas/refeitórios escolares -  receção, 

encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com 

DCA)

11 45

Pedidos - Requerimentos de pessoal não docente (PND) - férias, faltas, licenças, horários 

específicos, formação externa.
88 254

Atualização de informação estatística sobre o ano letivo 2017/2018  (dados provisórios) dos 

equipamentos educativos da rede pública
14 14

Sensibilização ao Mundo do Trabalho:

Alunos integrados em Estágios Curriculares 23 30

Visitas de Estudo (regulamento) 73 222

Pais Informa - Sessões 1 5

Escola no Adro - Exposições 2 3

Reuniões de Conselhos Gerais 28 60

Representações municipais 46 115

Equipas Multidisciplinares - Reuniões mensais 2 5

Mobilidade Segura (Encontro final/encerramento 2016/2017) 1 1

Total de participantes 1800 1800

Semana da Educação (Várias atividades + MostArte) 1 1

Total de entidades envolvidas 33 33

Total de participantes 3040 3040

Revista da Educação (lançamento n.º 2) 1 1

Total de participantes 30 30

Pólo da Escola de Música do Conservatório Nacional - Concerto Encerramento 1 1

Total de participantes 150 150

Conselho Municipal de Educação de Loures (CMEL) 1 1
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Acompanhamento e Fiscalização dos apoios em Transportes Escolares 

Transportam-se diariamente, no período indicado referente ao ano letivo (2016/2017), 69 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), 7 carrinhas e autocarros adaptados 

municipais em 14 circuitos diários. 

 
Acompanhamento e Fiscalização aos Refeitórios Escolares/Serviço de prolongamento de 

Horário dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública com Pré-escolar e 1º ciclo 

Em articulação com as Técnicas de Agrupamento é efetuado o acompanhamento do Serviço de 

Apoio à Família, nomeadamente na aferição do número de refeições, candidaturas e receção de 

mapas de controlo. 

 

Atividade maio a julho Acumulado

Deliberações em Reunião de Câmara 
5 13

Elaboração de propostas para Reunião de Câmara 7 11

Emissão de faturas relativas às comparticipações familiares mensais no 

âmbito do  SAF 84 21.894

Gestão e acompanhamento dos 14  circuitos diarios de transporte 

escolar em viaturas municipais respeitante aos alunos com NEE
364 861

Atendimento presencial a municipes 74 237

Reanálises e reavaliações de processos no âmbito do SAF e 

Transportes Escolares 59 120

Monotorização e atualização  de mapas a enviar à DGesTE -

Acordos Pré escolar e 1º ciclo do ensino básico 3 7

Informações para processamentos de verbas - confirmação de faturas 13 34

Alterações junto do ITAU do Serviços de Apoio à Família (refeições e 

lanches)
26 75

Estágio curricular - ensino Básico 1 1
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Gestão do Serviço de Faturação referente aos valores de comparticipações familiares 

faturados aos encarregados de educação, pelo usufruto de refeições escolares, lanches e 

prolongamento de horário 

Emissão de faturas Serviço de Apoio à Família (SAF): 

junho de 2017 – 84 faturas 

Para o Ministério de Educação - DGesTE - é efetuada a atualização da plataforma informática própria, com 
os números de crianças a abranger pelo Acordo de Cooperação para a Educação pré-Escolar (refeições e 
prolongamento de horário) e dos alunos a serem abrangidos pelo Programa de Generalização do 
funcionamento de refeições escolares a alunos do 1º ciclo do ensino básico (por escalão de abono 
familiar). 

 
 
OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

Projecto para novo Pavilhão Desportivo na Escola 2.3 João Villaret x

Obras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prestação de Serviços

x

x

Contrato de manutenção às redes de gás das escolas básicas e JI's x

x

x

x

x

x

Escola Básica  nº 4 de S. João da Talha - Reparação do talude no Logradouro

Empreitada de Remodelação do logradouro da EB da Quinta da Alegria

Administração Direta

Designação da Acção

Empreitadas

Pintura da Escola Básica Alto dos Moinhos em Unhos

Escola Básica nº1 de Camarate 

Colocação de emissores térmicos nas EB e JI do Concelho

Escola Básica Alto da Eira - Fiscalização 

Contrato de manutenção às instalações eléctricas das escolas básicas e JI's

Contrato de manutenção ao equipamento hoteleiro das escolas básicas, JI's refeitório 

municipal e Creche Municipal

Contrato de manutenção para sistemas de Intrusão e sistemas automáticos de detenção de 

incêndio

Contrato de manutenção ao equipamento de AVAC das escolas básicas, JI's e edificios 

municipais

Contrato de manutenção aos equipamentos de elevação das escolas básicas, JI's e edifícios 

municipais

Escola Básica Dr. Catela Gomes – Integração do PI da Azinhaga do jogo da bola no recinto escolar

Escola Básica de S. Julião do Tojal – Reparação de anomalias no pavimento do logradouro

Escola Básica do Alto da Eira - Remodelação do Edificio

Remodelação do Logradouro da EB N.º3 da Bobadela

Escola Básica de A-dos-Cãos – substituição de caixilharia, pavimentos e pinturas

Substituição de pavimentos na Escola Básica Sttau Monteiro

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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No que concerne à atividade desenvolvida no âmbito da Habitação e Serviços Coletivos, 

destaca-se o seguinte: 

 
Área de Gestão Património Habitacional 

Atividade maio, junho, julho Acumulado

Candidaturas PEDU 0 3

Processo de empreitadas 2 4

Prestação de Serviços 0 2  

 

Atividade maio, junho, julho Acumulado

NFV - Núcleo de Fiscalização e Vistorias

Despejos 0 2

Despejos em Construções Ilegais (barracas) 0 0

Demolições e Limpeza de Entulhos 2 12

Vistorias no Património Habitacional Municipal 35 104

Registos de Anomalias 97 169

Levantamentos 0 151  

 

Atividade maio, junho, julho Acumulado

NEO - Núcleo de Execução de Obras

N.º de Reparações / Intervenções no Património Habitacional Indiferenciado (Fogos Habitados) 29 78

N.º de Reparações / Reabilitação no Património Habitacional Indiferenciado (Fogos Devolutos) 0 4  

 

 

Área de Realojamento Gestão Social 

Atividade maio, junho, julho Acumulado

Número de Atendimentos Técnicos de Realojamentos e Gestão Social:

Apelação 203 460

Loures 66 231

Sacavém 89 241

Realojamentos 1 11

Transferências de Fogo 2 3

Pedidos de Habitação 66 133

Verificação / Confirmação de Residência de Agregados Familiares 105 167

Visitas Domiciliárias:

Apelação 40 90

Loures 12 46

Sacavém 39 76  

 

 

 

 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 85  
 

Área Administrativa dos Gabinetes de Intervenção 

Relativamente ao funcionamento dos Gabinetes de Intervenção Social – GIS, temos: 

Atividade maio, junho, julho Acumulado

Atendimentos Administrativos nos Gabinetes de Intervenção Social

Apelação 334 755

Loures 257 467

Sacavém 406 773

Registos de Anomalias nos Gabinetes de Intervenção Social

Apelação 49 115

Loures 40 114

Sacavém 22 62  
 
 
Área de Rendas e Base de Dados 

Atividade maio, junho, julho Acumulado

Emissões de Renda 9 18

Revisões de Renda 38 89

Planos de Regularização de Dívida 28 55

Transferências de Fogos 2 4

Apuramentos de Dívida a pedido do DCSH/SAT/AJ 8 94

Ofícios Incumprimento 75 272

Ofícios de Pré-Contencioso 7 28  
 

 

 

Na SAT/Área Jurídica, foram, no período em apresso, desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
 

• Notificações: 

Atividade maio/junho/julho Acumulado

Continuação de Procedimento NJA 12 53

Preparação de NJA 8 40

Providência Cautelar 0 1  

 

• Processos em instrução: 

Atividade maio/junho/julho Acumulado

Processos em preparação para instaurar ações judiciais 3 39  

 

 

 

OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

x

Designação da Acção

Reabilitação do espaço de recreio e lazer nas Sapateiras, Loures

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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No que respeita à atividade desenvolvida no âmbito da Ordenamento do Território, pode-se 

destacar o seguinte: 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Atendimentos e esclarecimento a munícipes e apoio aos técnicos da gestão na interpretação do 

Plano Diretor Municipal e regime legal da REN.  

Colaboração com vários Serviços na concretização de alguns projetos a Candidaturas ao 

PORLISBOA, designadamente no enquadramento do PDM e no PROTAML.  

 
 

Alterações do PDM 

Alterações decorrentes do Dec. Lei 165/2014. 

Foi realizado Relatório de Alteração ao PDM no âmbito do dec-lei 165/2016 para 

regularização/ampliação das seguintes empresas: Albutintas, Areipor, Socorsul, Lithoformas, 

Renascimento e Hovione. 

Exclusões da REN. 

Foi entregue Proposta de Alteração à REN à CCDR-LVT. 

Para exclusão de áreas dos seguintes Bairros AUGI: B.º Wenscelau, 2 da Nª S.ª da Nazaré e B2 

das Queimadas. 

Decorrente dos pedidos de reg.ao abrigo do 165 das seguintes empresas: Areipor e Socorsul. 

Alterações ao Regulamento - em elaboração. 

 
 

Monotorização do PDM 

Recolha de informação sobre indicadores e desenvolvimento do modelo em eixos estratégicos e 

ações.   

Organização da informação que irá ser disponibilizada ao Gabinete de Planeamento, conforme 

acordo estabelecido.  

Monitorização da execução do PDM: elaboração do PDM em números e formulação de 

indicadores que permitam verificar se os objetivos preconizados no Plano estão a ser cumpridos. 
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Património Cultural Construído 

No âmbito da Comissão Consultiva da Estrutura Patrimonial, procedeu-se a trabalho de campo e 

emissão de pareceres sobre pretensões particulares que se efetuaram.   

 

Comissão Consultiva da Estrutura Patrimonial 

Avaliação de intervenções e elaboração de pareceres envolvendo valores patrimoniais nos 

núcleos antigos de Bucelas, Fanhões, Unhos e Santo Antão do Tojal. 

 

Acompanhamento de Património Classificado 

Igreja de Moscavide: acompanhamento do processo de classificação 

Igreja de Camarate: consulta a empresa de restauro e reabilitação. 

 
 
 
PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO 

Plano de Estrutura para a cidade de Loures Reuniões de Trabalho. 

Desenvolvimento de metodologia para o plano de Urbanização- Termos de Referência. 

 

Plano de Pormenor do Prior Velho 

Alteração da proposta do plano no âmbito do processo da conclusão da concertação.  

Conclusão do Processo - Discussão Pública. 

 

Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios - Parque de Ciência e Tecnologia 

Acompanhamento técnico à elaboração do Plano de Pormenor (reuniões de trabalho, 

preparação e envio de informação temática para continuação de trabalhos). 

Elaboração de informação com o ponto de situação para auxílio na tomada de decisão e pedido 

de esclarecimentos a colocar à comissão consultiva. 

 

ARU – ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA 

Desenvolvimento do Plano de Comunicação: reuniões de trabalho com a DAIC, distribuição de 

cartazes, organização das sessões públicas. 

Articulação com a Divisão de Economia e Inovação e o Gabinete de Revitalização Urbana - 

criação de bolsa de empresas. 

Elaboração de conteúdos a incluir na publicação Estratégia Municipal de Revitalização Urbana 

Revisão dos conteúdos das ARU no sítio do Município. 
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Neste trimestre foi concretizado o piano de Comunicação, com a distribuição de desdobráveis, 

cartazes e realização de duas Apresentações para o esclarecimento dos munícipes. 

 

 

UNIDADES DE EXECUÇÃO 

Unidade do Sistema dos Tojais  

Desenvolvimento do Estudo de enquadramento e funcionamento do Sistema de Atividades 

Económicas dos Tojais, integrando oito Unidades de Execução a desenvolver. 

    

Unidade do Quarteirão da Vila Valente 

Encontra-se em curso a reavaliação da unidade de execução delimitada em 2012: 

Reavaliação da proposta de edificabilidade média e áreas de cedência em função do Parecer do 

IMT. 

 
Unidade de Execução de Montemor   

Elaboração de reuniões com todos os proprietários. 

Ponderação dos vários interesses para realização de uma Proposta de trabalho. 

 

Unidade de Execução Pólo de Sete Casas   

Este trabalho encontra-se em curso e exige uma atualização constante. 

Ponderação dos Limites da U.E. a executar em função de celeridade na concretização e a 

harmonização dos interesses em presença. 

Elaboração de reuniões para orientação do prosseguimento do processo da Hovione 

/elaboração de Plano de Pormenor: 

Definição dos limites da área de intervenção do Plano de Pormenor. 

Acompanhamento e Análise de uma Proposta da Hovione para uma área de Estacionamento e 

Balneário Está para análise uma Proposta de Delimitação de Uma Unidade de Execução. 

 
Unidade de Execução da Encosta do Conventinho (U.E. da Mealhada)   

Subdivisão da área respeitante à totalidade do Estudo Urbanístico efetuado em várias U.E. 

Desenvolvimento da U.E. - A respeitante às parcelas do proprietário maioritário para aprovação 

da sua delimitação e posterior contrato de urbanização. Aguarda-se decisão do Proprietário.  
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ESTUDOS URBANOS / PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO 

Plano de Requalificação do Bairro da Paradela 

Elaboração de painéis ilustrativos das ações de Requalificação, antes e agora.  

 

Estudo Urbanístico da Rua da Republica (quarteirão a poente do Liceu e a nascente do 

Pavilhão Paz e Amizade) 

Entrega do estudo urbanístico para o local com orientações ao nível das linhas programáticas e 

área de construção de cada proprietário.   

 
Espaço Canal da Mealhada - via L2 

Levantamento cadastral dos proprietários das possíveis parcelas envolvidas na concretização da 

via L2.    

Elaboração inicial do estudo urbanístico e parâmetros possíveis para execução. A decorrer nova 

proposta considerando uma menor abrangência da área de intervenção a considerar para a 

concretização da via L2.  

 
Estudo Urbanístico para a Quinta do Carmo 

Decorrente do parecer jurídico emitido sobre a 12 fase do relatório, elaboração da síntese para 

tomada de decisão, is fase de avaliação - Encargos e obrigações - medidas de ação estratégica.  

Estudo Urbanístico para o polígono Mundimat|Anlorbel|Vedicerca 

Análise de processos antecedentes registados e execução de relatório síntese sobre os mesmos. 

Registo Fotográfico e visita ao local para levantamento do território e aproximação às matérias 

com destaque e que se evidenciam. 

Primeiros esquiços quanto ao estudo urbanístico que procura a introdução de uma estrutura 

organizacional do espaço que envolve o edificado existente (em elaboração). 

 

ESTUDOS INTERNOS / Estrutura Ecológica Urbana  

Ampliação Parque Urbano - Encosta do Conventinho 

Desenvolvimento da anterior proposta com a definição da modelação do terreno e redefinição 

da rede de percursos zonas de estadia e alinhamentos de árvores em função da alteração da 

implantação do edificado. 
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GRUPOS DE TRABALHO  

Candidatura ao POR-Lisboa - Projeto de execução da valorização da Frente Ribeirinha   

Pedido de licença para a obra à APL 

Lista de contactos / convites para inauguração da obra da 1ª fase; redação de textos; 

Divulgação da obra da Frente Ribeirinha de acordo com as normas da União Europeia para os 

projetos cofinanciados (dados para a DAIC).  

 

Candidatura ao PORTUGAL 2020 - Projeto de valorização da Frente Ribeirinha - fase 2 - no 

âmbito do PEDU/PMUS 

Articulação com equipa projetista, com a AML, com a APL, ICNF, CCDR-LVT, APA-RHTejo, 

Infraestruturas de Portugal, Valorsul e a Câmara Municipal de Vila Franca deXira. 

Coordenação da candidatura do projeto da Frente Ribeirinha ao PORTUGAL 2020. Início da 

redação da Memória Descritiva da Candidatura (descrição detalhada, estratégia, objetivos, 

indicadores); Início da redação dos Contributos para a Análise de Mérito; Quadros e 

cronogramas de realização física e financeira; 

Formalização de um Pedido de Reconhecimento de Relevante Interesse Público (RRIP): testos e 

peças desenhadas Produção de peças desenhadas com vista ao pedido de cedência de área para 

o percurso à Petróleos de Portugal SA. 

 

Festas de Despedida em Honra da Nossa Senhora do Cabo 

Continuação da organização das Festas de Despedida em Honra da Nossa Senhora do Cabo. 

Reuniões com os vários serviços da câmara, encaminhamento de situações. 

 
Titularidade de vias    

Continuação dos trabalhos. Reuniões do grupo de trabalho. 

 

Candidatura ao POR-Lisboa - Reabilitação da Quinta de Valflores 

Colaboração na elaboração do Estudo Prévio de Arquitetura Paisagista "Valorização Paisagística 

e Ambiental da Quinta de Valflores" que integra as 2ª e 3ª fases da candidatura. 

Preparação de elementos para consultas a entidades exteriores: utilização do Domínio Público 

Hídrico e Reserva Ecológica Nacional Reuniões de trabalho.   
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REDE DE EQUIPAMENTOS COLETIVOS 

Disponibilização de dados geográficos e alfanuméricos referentes a equipamentos coletivos 

existentes no município de Loures. 

Recolha de dados, levantamento, inserção e georreferenciação dos equipamentos coletivos: 

CREACIL - Cooperativa de Reabilitação, Educação e Animação para a Comunidade Integrada do 

Concelho de Loures (Moscavide), Centro de Emprego de Loures - Odivelas - Balcão de 

Atendimento (Sacavém), Parque do Grilo (Camarate), Clube Os Samaritanos do Barro (Loures), 

LX Indoor Padel (Camarate), Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação - Atendimento 

(Camarate), Apoio à Comunidade da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Tiago de 

Camarate, Pavilhão do Oriente (Moscavide), Associação Luiz Pereira Motta - CLDS 3G - Rede em 

Movimento (Loures), Igreja de Santo António de Moscavide e Corpo Nacional de Escutas - 

Agrupamento 582 de Moscavide, Igreja Maná - Santo António dos Cavaleiros, Parque Urbano da 

Encosta de Santo António dos Cavaleiros, Centro Comunitário da A MS AC - Associação de 

Moradores de Santo António dos Cavaleiros e Colégio Saber Crescer (Loures). 

Atualização dos dados de 144 equipamentos coletivos existentes. 

Inicio do processo de verificação dos equipamentos registados com data de atualização anterior 

a 2015. 

Atualização de equipamentos coletivos existentes e coincidentes com registos da Planta de 

Ordenamento - Carta da Estrutura Patrimonial do PDM (Imóveis Classificados, Valores Isolados e 

Quintas e casais com interesse cultural e de recreio). 

 

 

OUTROS TRABALHOS 

Acompanhamento de Urbanizações 

Desmaterialização de processos urbanísticos   

Com este projeto pretende-se desmaterializar os processos de loteamento e construção, 

mudando todos os procedimentos e informação para formato digital, deixando de haver suporte 

físico em papel. A solução passa pelo uso de uma ou mais ferramentas informáticas que 

conduzam um processo desde o seu início ao seu termo, em formato digital. Continuação dos 

trabalhos.   

 
Gestão de Software CAD, SIG e Outros   

Apoio técnico à gestão do Software CAD (Autocad e Bentley), SIG (ESRI), instalação e 

configuração destes produtos.   
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Outros trabalhos 

Acerto dos limites dos Planos, Unidades de Execução e Estudos Urbanísticos para articular os 

processos da gestão urbanística com o planeamento - Atualização e disponibilização dos dados. 

Acerto dos limites dos Planos, Unidades de Execução e Estudos Urbanísticos para articular os 

processos da gestão urbanística com o planeamento. 

Criação de uma geodatabase com Espaços Urbanizáveis, designadamente Indústria e Terciário, 

para elaborar fichas de caraterização destas áreas (acessibilidades, condicionantes, etc.) - em 

curso Candidatura do Município ao Programa ECOXXI 2017 

Elaboração de extratos do PDM e cartografia referente a diversas áreas de estudo da DPRU em 

articulação com os Técnicos responsáveis pelas mesmas, como por exemplo: Loures Ciclável - 

Pedido de elementos para candidatura; Espaço Canal da Mealhada; Percurso Ribeirinho - 

Passadiço Pedonal; Unidade de Execução de Casal dos Reis; Ciclovia 

Moscavide/Porteia/Sacavém; Unidade de Execução de Sete Casas. 

Pedido da EDP: Classificação Zonal das subestações da EDP Distribuição (buffer 500) para avaliar 

a conformidade legal do ruído. 

Compilação de dados demográficos sobre o concelho (Projeto Autarquias Familiarmente 

Responsáveis) e da área da saúde Participação na Assembleia de Alunos e Pais no Colégio Monte 

Maior - Projeto Nós Propomos 

Participação no Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional: registo 

de dados, fotográfico, georeferenciação de núcleos (Núcleos do Conjunto Habitacional de 

Cabeço de Montachique, Paiol Militar do Mocho, Alto do Picoto). 

 
Atividade maio a julho Acumulado

Documentos Pedidos
Admissão de Comunicações Prévias 15 68

Licenciamentos 91 210

Informação prévia 10 21

Documentos emitidos

Processos de Construção Clandestina 37 78

Comunicações Prévias 80 123

Alvarás de Construção 40 93

Alvarás de Licença de Utilização 96 198

Licença de Ruído 8 13

Prorrogações 7 20

Aditamentos 9 26  

 
Atividade maio a julho Acumulado

Pedidos de Emissão de Alvará de Utilização

Entrados 74 214

Deferidos 66 175

Indeferidos 37 65  
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Atividade maio a julho Acumulado

Intimações advindas de vistorias
Cumpridas 13 27

Não Cumpridas 14 32

Coerciva 3 8

Tipo de vistorias
Receção Provisória 1 3

Receção Definitiva 0 3

Art.º 96 3 7

Art.º 89/90 27 64

Licenças de Utilização 1 4

Áreas de Reconversão Urbana (ARU) 4 14  

 
Atividade maio a julho Acumulado

Receções em Urbanizações
Provisória 6

Definitiva 1 7  

 
 
 
REVITALIZAÇÃO URBANA 

Durante os meses de maio a julho de 2017, a atividade do Gabinete de Revitalização Urbana 

centrou-se no acompanhamento da fase final das empreitadas nos centros urbanos de 

Camarate, Loures e Moscavide e da fase inicial da empreitada no Beco da Ré em Camarate. 

Relativamente ao centro urbano de Sacavém, procedeu-se à assinatura do Protocolo com a 

Junta de Freguesia, com vista à implementação do projeto para o Mercado. Deu-se continuidade 

ao plano de comunicação implementado, mantendo-se a proximidade junto da população com a 

linha telefónica de apoio. Foram efetuadas reuniões com parceiros locais em Camarate, Loures e 

Moscavide. Elaborou-se igualmente a proposta de benefícios a atribuir aos 

particulares/comerciantes, no que toca a isenções a incluir no regulamento de taxas municipais. 

Esta proposta foi aprovada em Reunião de Câmara, tendo-se dado início à respetiva discussão 

pública e efetuada divulgação junto dos comerciantes nos centros urbanos de Camarate, Loures 

e Moscavide. 

 
Atividades Desenvolvidas 

Atendimento ao público e tratamento das reclamações e pedidos de esclarecimento, 

rececionados por linha telefónica e endereço eletrónico; 

Participação no processo para atribuição de benefícios fiscais no âmbito das iniciativas de 

revitalização e divulgação da proposta para discussão pública junto dos particulares; 

Apoio ao Projeto Remédio, que incide sobre a intervenção no centro urbano de Moscavide; 
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Contactos com operadores do mercado de Moscavide e de Loures; 

Elaboração do pedido de validação de despesas da rede Regeneration – Programa Urbact III e 

articulação do mesmo com a equipa de Revisores Oficiais de Contas; 

Acompanhamento regular dos quatro projetos e desenvolvimento das respetivas empreitadas. 

 
Outros 

Acompanhamento da Sinalética de Identificação da Igreja Matriz de Loures; 

Acompanhamento do Projeto para instalação do atendimento municipal em Moscavide; 

Participação na Comissão Executiva e acompanhamento das Festas do Concelho. 

 

 

OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

x

x

x

Obras

x

x

x

x

x

x

x

x

Prestação de Serviços

x

Projeto de execução do Espaço Público da Praça de Timor

Revitalização do Centro Urbano de Camarate

Ciclovia MOSCAVIDE - PORTELA

Regularização Rua Nova no Tojalinho

Intervenção no Espaço Público na localidade da Mealhada incluindo medidas de acalmia de 

Tráfego

Requalifiação do Espaço Público Envolvente às Torres da Bela Vista em S. António dos Cavaleiros

Administração Direta

Designação da Acção

Empreitadas

Estudos para a requalificação do espaço publico da Urb. do Infantado e do percurso ciclável entre 

o Infantado e Loures

Remodelação da Praça Timor em Loures

Requalificação da Rua da Republica - Troço 2 em Loures

Revitalização dos Centros Urbanos de Loures, Camarate e Moscavide - Fiscalização

Revitalização do Centro Urbano de Loures

Revitalização do Centro Urbano de Moscavide

 

Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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Ações em Processos de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI): 

Na (RIP) Reconversão de Iniciativa Particular: 

Conclusão da apreciação do Projeto de Reconversão (PR) do bairro Novo de Palhais/Loures, fase 

relativa à aprovação do ordenamento. Apreciação muito demorada sem deixar quaisquer 

espectativas de rápida conclusão do procedimento; 

Apreciação, em curso, do PR do bairro Contador/Loures, já com significativo atraso em fase da 

entrega de novos elementos em junho; 

Acompanhamento regular da fase final do PR do bairro Almarjão/Loures, fase relativa à 

aprovação do ordenamento. Foi concretizada nova entrega em agosto, após as consultas 

institucionais existe a expetativa de uma rápida conclusão do procedimento; 

Conclusão da apreciação do PR do bairro Boavista à Murteira/Loures, fase relativa a uma 

entrega formal muito incompleta e descuidada que carece, ainda, de muito trabalho da equipa 

técnica; 

Acompanhamento regular da fase final do PR do bairro Belavista/Frielas, fase relativa à 

aprovação do ordenamento. Aguarda-se por resposta às correções solicitadas e por uma rápida 

conclusão do procedimento; 

Acompanhamento regular da fase final do PR do bairro São José/Camarate, com várias 

apreciações, fase relativa à aprovação do ordenamento. Aguarda-se por resposta às correções 

solicitadas e por uma rápida conclusão do procedimento; 

Acompanhamento regular da fase final do PR do bairro Mariana Gaitas/São João da Talha, com 

várias apreciações, fase relativa à aprovação do ordenamento. Aguarda-se por resposta às 

correções solicitadas e por uma rápida conclusão do procedimento; 

Acompanhamento regular da fase final do PR do bairro Casa Branca/São João da Talha, com 

várias apreciações, fase relativa à emissão do alvará de loteamento. Aguarda-se por resposta às 

correções solicitadas e clarificação da junta de freguesia em relação a ajuda nas obras de 

urbanização; 

Retoma do processo de entrega da área de cedência para equipamento, relativa a três das AUGI 

de Montemor, por recusa de proposta alternativa; 

Acompanhamento, mais ativo, de PR e do trabalho das equipas técnicas onde se perspetiva, em 

breve, uma entrega final do PR. Destacam-se os seguintes bairros: Tocadelos/Lousa; Olival dos 

Machios/São Julião do Tojal; Casal das Queimadas/Frielas; Miradouro/Unhos; Areias 

Velho/Apelação; Alto dos Pinheiros e Fontes/São João da Talha; 

Acompanhamento do reinício de PR que há algum tempo permanecem inativos, em alguns 

casos ainda só com a Comissão de Administração. Com trabalho nas seguintes AUGI: Martins do 
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Vale/Unhos; Qt. São João das Areias I/Sacavém, com uma nova proposta de área de cedência; 

Pau da Bandeira e Cova da Igreja/São João da Talha; 

Acompanhamento do início de processos de reconversão que têm origem nas novas AUGI 

(novas comissões de administração) em resultado da 5ª revisão da Carta das AUGI. Com 

trabalho nas seguintes AUGI: Lugar do Campo da Bola e Novo Casal da Serra/Santo Antão do 

Tojal; Batalha/Fanhões; Grilo e Qt. da Várzea/Camarate; 

Acompanhamento de processos que visam a emissão do alvará de loteamento, com o PR já 

aprovado (antes de 2014). Em apreciação estão os projetos da especialidade e/ou pareceres de 

entidades gestoras das redes, para os bairros: Freixeira/Lousa; Serra Chã e 

Courelas/Montemor/Loures; Coroas-B e Terras de Teresa/Unhos; 

Acompanhamento de outros processos e do trabalho das equipas técnicas, para além dos acima 

identificados. De entre estes destacam os seguintes bairros: Almoínhas/Loures; Qt. das 

Queimadas/Frielas; Miratejo e Queimadas/Unhos; Operário e Estacal Novo/São João da Talha, 

com vista a estabilizar o desenho urbano e garantir condições favoráveis à aprovação do 

projeto; 

O caso do bairro Operário/São João da Talha merece destaque pelas várias reuniões já havidas 

e pelo esforço na identificação do que se afigura razoável e pertinente ser a pretensão em face 

da complexidade deste PR. 

 

 
Na (RIM) Reconversão de Iniciativa Municipal 

Portela de Azóia: 

Conclusão das obras de urbanização da UGT-15, na sequência da emissão do alvará de licença 

de loteamento e realização da assembleia constitutiva de formação de comissão de 

administração, tendo em vista ultimar a conclusão do processo; 

Elaboração de proposta de deliberação para aprovação de procedimento administrativo 

tendente à liquidação da comparticipação voluntária nos encargos do processo de reconversão 

da UGT-15, após a emissão do alvará de loteamento; 

Realização de duas reuniões com cerca de 30 interessados que, na UGT-10, ainda não detêm 

título de propriedade, por forma a enquadrar uma solução de regularização dos contratos de 

promessa de compra e venda; 

Elaboração de proposta de deliberação relativa ao PR da UGT-1, tendo em vista decidir o início 

do período de celebração dos contratos de adesão, após conclusão da valorização das obras de 

urbanização; 
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Conclusão do trabalho de valorização das obras de urbanização do PR da UGT-7, por estimativa, 

à responsabilidade da EMAUGI depois da passagem de testemunho do DOM. Deve ser possível, 

em setembro, haver uma decisão em relação ao início dos contratos de adesão; 

Conclusão da apreciação do PR da UGT-4 e realização de consultas externas, fase relativa à 

aprovação do ordenamento, onde se incluirá a estimativa de valorização das obras de 

urbanização já apurada pela EMAUGI. Aguarda-se por clarificação do parecer da entidade 

Infraestruturas de Portugal e por uma rápida conclusão do procedimento; 

Conclusão da apreciação do PR da UGT-11 e realização de consultas externas, fase relativa à 

aprovação do ordenamento. Aguarda-se pela entrega de pequenas correções ao projeto e 

resposta das entidades consultadas. Existe a expetativa de uma rápida conclusão do 

procedimento; 

Conclusão das reuniões com a equipa técnica do PR da UGT-3, visando a sua entrega final. 

Monitorização do processo de compra de terrenos nesta UGT, por forma a garantir a cedência 

de área para equipamento; 

Formação de novos processos de reconversão para as UGTs:5; 6 e 16, reunida a documentação 

necessária e início da consulta prévia das entidades gestoras das redes públicas; 

Preparação da documentação necessária à elaboração do procedimento de contratação de 

equipa técnica externa para a execução do PR da UGT-16, também, para a determinação do 

valor das obras de urbanização em falta, num novo modelo de contratação; 

Criadas condições para a abertura de novos procedimentos relativos a novos projetos e para a 

conclusão dos processos mais antigos, resta, nesta fase, garantir condições para a valorização 

das obras de urbanização nas UGTs:3 e 11. 

 
 
GIPA (Gabinete de Intervenção da Portela da Azoia) 

Continuação da análise à informação/documentação fornecida pela AMUPA; 

Realização de 113 atendimentos; 

Acompanhamento do trabalho de recenseamento com mais 8 casos (4 novos, 4 atualizações); 

Apresentação de proposta, em análise jurídica, onde após múltiplas ações desencadeadas se 

considera haver desinteresse dos interessados e que devem ser considerados em 

incumprimento 

 

Fraternidade: 

Acompanhamento da fase final do Projeto de Reconversão (PR) da Célula-8, com o objetivo da 

emissão do alvará de licença de loteamento. Estão reunidas condições para a elaboração de 
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proposta de deliberação, com a recente realização de vistoria às obras de urbanização, à 

conclusão do estudo geotécnico e ao parecer sobre a sinalização; 

Acompanhamento da fase de consultas das entidades externas após a conclusão do PR da 

Célula-1 e apuramento das condições de realização das obras de urbanização; 

Continuação da elaboração do projeto da Célula-3, por parte do gestor em conjunto com o setor 

de desenho; 

Conclusão da primeira fase do projeto da Célula-4, para se iniciar a fase de participação dos 

interessados que está prevista decorrer no final de setembro. Conclusão das principais peças de 

trabalho; 

Continuação da elaboração do projeto da Célula-6, ainda, da fase relativa ao esclarecimento de 

dúvidas sobre a propriedade e a titularidade. O sector de desenho concluiu a caraterização da 

realidade física, planta e quadro urbanimétrico, com recurso ao trabalho extraordinário, está 

apenas em falta as fichas individuais dos lotes; 

Acompanhamento da proposta de transmissão dos terrenos que se destinam a integrar o 

domínio municipal, em data prévia aos alvarás de loteamento, como forma de cumprir os dois 

contratos de urbanização já assinados. Ainda se aguarda pela entrega de novos elementos; 

Acompanhamento do trabalho da empresa TECNASOL, relativamente ao estudo geológico-

geotécnico abrangendo as células:4, 5 e 8. Já foi formalizada uma entrega formal; 

Enquadramento da necessidade de haver um projeto de sinalização e trânsito para todo o bairro 

da Fraternidade, e, avaliação das condições de se lançar procedimento externo em face da 

ausência de uma resposta interna. Identificação das principais preocupações neste domínio; 

Realização de reuniões de acompanhamento à reconversão, com a comissão de administração e 

a equipa jurídica, ainda, outras internas (22.05; 29.05; 01.06; 28.06 e 13.07). 

 
Ações no âmbito das Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU): 

Elaboração e conclusão do levantamento das áreas AIRU, segundo as orientações dadas pelo 

IHRU, no âmbito do levantamento das necessidades de realojamento habitacional e da criação 

de um novo (PER) Programa Especial de Realojamento. 

 
Ações que visam reforçar a qualidade e a simplificação administrativa: 

Bases de dados: 

Elaboração de uma proposta de reformulação da MAGI de modo a atualizá-la e prepará-la para 

que se constitua como ferramenta eficaz ao carregamento da plataforma SiAUGI, que a DGT 

está a conceber. Documento em discussão interna; 
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Elaboração de uma proposta de reformulação simples da RUIM no sentido de a compatibilizar 

com o PDM de 2015. A reformulação já está em curso na DMAQIT; 

Inicio dos trabalhos sobre a desmaterialização de procedimentos referentes ao balcão único do 

urbanismo. 

 
Instrumentos de Gestão: 

Realização de uma reunião geral com as novas comissões de administração, no dia 27 de maio, 

no âmbito da 5ª revisão da Carta das AUGI, onde, de entre outros objetivos, se pretendeu iniciar 

um novo capítulo na reconversão. 

 
Parcerias com entidades externas e internas do município: 

Realização de proposta que enquadra uma alteração à REN em sobreposição com polígonos 

AUGI, em parceria com a DPRU. Trabalho entretanto enviado para a CCDRLVT; 

Realização de proposta sobre a dispensa da apresentação do estudo da conformidade com o 

Regulamento Geral do Ruído, em parceria com a DPRU para o caso da RIM; 

Realização de relatório sobre a servidão aeronáutica para entregar no Ministério do 

Planeamento e Infraestruturas, em articulação com o DPGU. 

 
Outros: 

Parecer jurídico/inf.nº14/EMAUGI/FV, que sustenta um âmbito mais abrangente da aplicação do 

disposto no referido art.28º do RMAUGI, para atividades cujo funcionamento não dependa em 

exclusivo da intervenção municipal; 

Acolhimento de dois jovens, no âmbito do mesmo programa OTL, em julho e agosto, com 

trabalho na área técnica (na RIM da Fraternidade) e na área administrativa. 

 

Participação em Assembleias de Proprietários e Comproprietários 

Em reunião geral com as novas comissões de administração, no dia 27 de maio, no âmbito da 5ª 

revisão da Carta das AUGI, onde, de entre outros objetivos, se pretendeu iniciar um novo 

capítulo na reconversão. 

Realização de 2 reuniões com interessados da UGT-10, que ainda não detêm título de 

propriedade, por forma a enquadrar uma solução de regularização dos contratos de promessa 

de compra e venda (06 e a 20.05); 

Realizadas 9 Assembleias de proprietários/comproprietários nos bairros: Miratejo e 

Queimadas/Unhos (07.05); Belavista/Frielas (20.05); Migarrinhos/Loures (21.05); UGT15/Portela 
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de Azóia (17.06); Almarjão/Loures (24.06); Martins do Vale/Unhos (24.06); Cova da Igreja/São 

João da Talha (25.06); Lameiras II/Frielas (01.07) e Juncal/Santo Antão do Tojal (01.07). 

 
Licenças; Certidões e ofícios: 

Autorização para a realização de obras de manutenção em 6 edificações; 

Acompanhamento/conclusão de obras de manutenção em 7 edificações; 

Emissão de 20 Certidões; 

Realização de 139 ofícios 

 
 
 
DOTAR O CONCELHO DE ADEQUADA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

No âmbito do reforço da iluminação pública e da eficiência energética nos edifícios municipais 

foram realizadas, durante o mês de abril as seguintes intervenções:   

 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

x

x

x

x

xBucelas -Vila de Rei - Largo de S. Roque - Proj. Nº 818/2016 - IP-41

FREGUESIA DE BUCELAS

Bucelas - Rua Eça de Queirós e Ruas Adjacentes - Proj. Nº 495/2008 - IP-08

Freixial - Iluminação Paragem T.P.

Bemposta - Rua Nova do Vale - Proj Nº 860/2016 - IP-45

Urb. Terraços de Bucelas - Proj Nº 840/2017 - IP-42

Designação da Acção

Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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Em 

Preparação
Em curso Concluído

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Camarate - Bº da Torre - Reconstrução da Rede de I.P. - Reparação (sem Proj.)

Loures -Bº Novo de Palhais - Rua dos Moínhos - Proj. 830/2016 - IP-65

Largo da Igreja - Electrificação de 5 Colunas Especiais Equipadas com Lanternas

FREGUESIA DE LOUSA

Carcavelos - Parte 1 - Proj Nº 477/2008 - IP-06

Carcavelos - Parte 2 - Proj Nº 478/2008 - IP-07

Montemor - Estrada do Ceirão - Proj Nº 872/2017 - IP-70 (Extra-PA 2017)

Casaínhos - Calçada da Boa Vontade - Proj Nº 844/2017 - IP-17 (Extra-PA 2017)

Casaínhos - Beco dos Casais - Proj Nº 855/2017 - IP-19  (Extra-PA 2017)

Fanhões - Rua da Eira Velha - Proj Nº 849/2017 - IP-18

FREGUESIA DE LOURES

FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS

Camarate

Clube Leões de Sto António (Associação Moradores Força Povo) - Proj Nº 497/2008 - IP-01

Fanqueiro - Proj Nº 535/2009 - IP-09

Infantado - Caminho Pedonal - Proj Nº 560/2009 - IP-15

Pinh. Loures - Bº Vitória + Bº Sta Maria - Proj Nº 843/2017 - IP-68

Pinh. Loures - Impasse na R. Sta Teresinha -  Proj Nº 838/2017 - IP-67

Designação da Acção

Murteira - R. José Lopes Casquilho - Proj Nº 524/2009 - IP-08

E. M. 541 - Troço Pintéus - Fanhões - Proj Nº 786/2015 - IP-16

Bº Matos Pequenos - R. Marquês de Pombal - Proj Nº 565/2010 - IP-08

Fetais - R. Sto António - Prolongamento - Proj Nº 529/2009 - IP-04

Bº de Santa Teresa -  Proj Nº 823/2016 - IP-21

Rua José Francisco Raposo - Proj Nº 856/2017 - IP-22 (Extra-PA 2017)

Unhos

Catujal - R. Sousa Martins - Proj Nº 858/2017 - IP-24  (Extra-PA 2017)

FREGUESIA DE FANHÕES

Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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Em 

Preparação
Em curso Concluído

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S. João da Talha - Bº Operário - Pct das Torres e Área Envolvente - Proj. Nº 600/2010 - IP-17

S. João da Talha - Bº da Fraternidade - Célula 8 - Proj. 822/2016 - IP-27

Pintura Adicional de 0utras 3 Colunas I.P. nos Pombais da Portela - Sem projecto

Ecoparque de Vale de Figueira (Reposição de 3 Bolas) - Sem projecto

Bobadela

Qta da Parreirinha - Proj Nº 734/2013 - IP-13

Portela de Azóia - Avenida 25 de Abril - Proj Nº 842/2017 - IP-32

Bº Terra de Frades - R. Alto da Cruzinha - Proj Nº 873/2017 - IP-33 (Extra-PA 2017)

São João da Talha

S. João da Talha - Parqueamento nas traseiras da Rua Salvador Allende - Proj. Nº 593/2010 - IP-15

Envolvente ao Bº Soltejo - Proj Nº 482/2008 - IP-04 

Rua do Armistício - Reparação - Sem Projecto

R. Salvador Allende / R. 1º de Maio - Proj Nº 845/2017 - IP-04

FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDE

Portela

Bº Portela Azóia - AUGI - UGT1 - Proj Nº 693/2012 - IP-22

Bº Portela Azóia - AUGI - UGT4 - Proj Nº 693/2012 - IP-22

Curpisia - Zona Envolvente - Proj Nº 831/2016 - IP-31

FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Prior Velho

Rua de Moçambique - Proj Nº 846/2017 - IP-12

FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

Santa Iria de Azóia

Bº Soltejo - Pctª das Escadinhas - Proj Nº 621/2008 - IP-18

Canal Alviela - Proj Nº 489/2008 - IP-11

R. Francisco Xavier - Proj Nº 512/2009 - IP-10

R. Zeca Afonso - Proj Nº 511/2009 - IP-09

Moscavide

Parque Infantil no Jardim Almeida Garrett - Proj Nº 825/2016 - IP-08

Designação da Acção

Pintura de Colunas I.P. nos Pombais da Portela - Sem projecto

Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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Em 

Preparação
Em curso Concluído

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zambujal - Impasse Transversal à Rua da República - Proj Nº 836/2017 - IP-16

Frielas - Bº das Queimadas - Reparação  (Sem Proj.)

S. Julião do Tojal -Zambujal - Travessa do Alto Piçarreiro - Proj. Nº 801/2015 - IP-13

FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

Santo Antão do Tojal

Pintéus - Beco das Flores - Proj Nº 847/2017 - IP-18

São Julião do Tojal

Zona de Entrada para o Campo de Futebol do Ponte de Frielas - Proj Nº 871/2017 - IP-49 (Extra-PA 

2017)

Santo António dos Cavaleiros

Flamenga - Campos de Ténis e Área Envolvente - Proj Nº 852/2017 - IP-48

R. da Belavista + R. Joaquim Alves + R. Nª Srª da Nazaré - Proj Nº 834/2017 - IP-47

R. Carlos Relvas - Proj Nº 819/2016 - IP-46

Frielas

S. Jul. Tojal - Travessa junto à R. Alfredo Dinis - Proj Nº 833/2017 - IP-15

S. Jul. Tojal - R. Sofia Melo Breyner - Proj Nº 854/2017 - IP-20

S. Jul. Tojal - P. Estacionam. Sob Viaduto junto à Fapajal - Proj Nº 851/2017 - IP-19

S. Jul. Tojal - Bº do Olival Queimado - Proj Nº 841/2017 - IP-17

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

Designação da Acção

Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 104  
 

Da atividade desenvolvida na área da Proteção do Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza, destaca-se: 

 

LIMPEZA URBANA 

Setor de Limpeza e Salubridade 

 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Operações especiais de limpeza 74 127

Cedência de maquinaria às Juntas de Freguesia(dias) 50 101

Apoio a Iniciativas com custos 16 19

Apoio a Iniciativas sem custos 6 12  

 
 

SERVIÇOS URBANOS 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Setor de Energia

Candidaturas: em preparação (2 ao Pacto e 1 PPEC - escolas) 3 3

Instalação de posto de carregamento rápido veiculos elétricos 1 1

Setor de Vigilância Ambiental *

Deposição ilegal Resíduos 4 8

Linhas de Água 1 3

Limpeza Terrenos 7 17

Limpeza Urbana 6 9

* nº de reclamações concluídas  

 

Setor de Limpeza e Salubridade 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Controlo de Pragas Urbanas 423 506  

 

Setor de Controlo e Qualidade Ambiental 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Ruído

N.º medições acústicas efetuadas 8 18

Nº de reclamações recepcionadas 1 15

Nº de processos concluidos 1 11

Qualidade do Ar/Odores

Nº de reclamações rececionadas 1 1

Entidades Externas Envolvidas (Autoridade de Saúde; Simar; CCDR-LVT) 2 2  
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Setor de Promoção de Desempenho Ambiental 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Recolha de Óleos Alimentares Usados 

 N.º Georreferenciação de pontos de recolha existentes 0 30

 N.º Georreferenciação de pontos de recolha propostos 0 78

Recolha de óleos da via pública (litros Maio/Junho) 8654 18734

Resíduos encaminhados para OGR(KG) 

Metal Ferroso 0 2280

Madeira 2980 5280

Resíduos Verdes 1260 1420

Pneus 620 1840

RCD 120.938 132.538

RSU (Maio e Junho) 243940 403140

Resíduos não biodegradáveis 1600 1600

Oleo lubrificante usado 1500 1500

Resíduos encaminados para aterro Kg

200301 - Resíduos indiferenciados (Maio e Junho) 243940 944480  

 

Setor de Educação e Sensibilização Ambiental 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

EcoValor

Quantidade embalagens recolhidas (kg) 6611 16224,5

Quantidade de papel-cartão recolhido (kg) 2164 7920,0

Ações de sensibilização Valorsul nas escolas 0 18

Visitas Valorsul (CTRSU e CTE) 1 2

Eco Escolas

Nº de reuniões realizadas 4 12

Centro de Educação Ambiental

 Nº actividades 70 294

Nº alunos 2280 9850

Programa Círculo Mágico

 Nº actividades 3 133

 Nº alunos 160 2733

PUSIA

 Nº actividades 30 64

Quinta dos Remédios

 Nº actividades 11 33

Parque Municipal do Cabeço de Montachique

 Nº actividades 12 21

Parque Adão Barata

 Nº actividades 43 66  

 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Campanha de remoção de Dejectos de canídeos na via pública

nº de pessoas abordadas presencialmente 151 151

Disponivel em rotundas/3 dias estimativa de pessoas visulizaram 600 600

Livrões

Nº de livros aproveitados entregues na BJS 98 368

Totais de livros e dvd,s recolhidos que seguem para ecopontos 715 1793  
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CRIAR, MANTER E PRESERVAR ESPAÇOS VERDES 

 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Reclamações sobre manutenção de parques rececionadas 1 3

Reclamações sobre parques em procedimento para resolução 1 2

Emprestimo de Plantas ornamentais para iniciativas  (n.º de vasos) 903 1562

cedidos a título definitivo  árvores, arbustos e herbáceas 162 1940

Plantas envasadas em viveiro 1184 4693

Estacaria efetuada em viveiro 0 9972

Vistorias para receção espaços verdes - loteamentos 3 7

Preparação aditamentos Acordo Execução - novos espaços verdes 3 11

N.º de reclamações sobre arvoredo rececionadas no período 85 160

N.º de reclamações sobre arvoredo avaliadas no período 81 183

N.º de Reclamações sobre arvoredo concluídas no período 56 122

Ações de abate de árvores (abates e/ou fitossanidade) 2 10

Ações de remoção de árvores 0 1

Atividade do Parque Municipal Cabeço Montachique (PMCM)

Venda de senhas de equipamento desportivo

Ténis 768 1269

Ténis mesa 148 214

Polidesportivo 11 13

Reservas  PMCM

Convivios realizados (utentes) 20687 22250

Escutismo Acampamento / Acantonamento (grupos) 3 12

Indeferidos  por indisponibilidade de espaço/reserva (utentes) 1505 1505

Anulados pelos utentes (utentes) 5187 5758  

 

 
INTERVENÇÕES NO MEIO AMBIENTE 

Setor de Linhas de Água 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Setor de Linhas de Água

Operações especiais de limpeza em linhas de água 11 21

Área intervencionada em m2** 55345 79678

Visitas de avaliação e programação 107 191

Setor de Acordo de Execução

Cedência de mobiliário urbano (papeleiras/dispensadores) 8 8  

 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

EcoXXI - Candidatura Municipios Sustentáveis 1 1

Evento Loures InSS - Inovação Sociedade e Sustentabilidade (nº 1500

Espaço Ambiente - Festas do Concelho (nº visitantes) 1558 1558

Protocolos USA

Em Vigor 5 5

Em preparação 2 2

Em revisão 1 1  
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OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

x

x

x

Obras

xEmpreitada de regularização fluvial da Ribeira do prior Velho

Designação da Acção

Empreitadas

Beneficiação, estabilização e drenagem de 6 taludes no território do Município de Loures

Projeto para a reabilitação do talude e espaços exteriores da R. Domingos José de Morais – 

Sacavém

Estudo de reabilitação dos muros e drenagem da Quinta do Conventinho

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  

 
 
 
 

CONSTRUIR, AMPLIAR CEMITÉRIOS DE FORMA PLANEADA 

Setor de Cemitérios e Crematório  

 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Inumações no Cemitério de Loures 33 85

Inumações no cemitério de Camarate 64 146

Cremações no Crematório Municipal 362 891  
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Relativamente aos Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, e da atividade desenvolvida 

entre maio e julho de 2017, importa destacar: 

 

NO ÂMBITO CULTURAL 

 
LEITURA PÚBLICA 

Sábados em Cheio – Atividades para toda a família, visando a criação de hábitos de leitura, 

partilha de experiências, divulgação de espaços, serviços, equipamentos, documentos e a 

criação de condições para o crescimento do número de utilizadores da Biblioteca Municipal José 

Saramago (BMJS), decorre aos sábados: 

O Mistério do Urso (6 de maio) - Esta é uma história à volta dos mistérios da paternidade, e de 

muitos outros mistérios, desconstruindo alguns mitos. Contamos esta história recorrendo a um 

livro 3D e marionetas. Para maiores de 4 anos; 

Liberdade, Liberdade! - Estreia – (27 de maio) - Animação construída com colagens de textos de 

Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen, Sidónio Muralha, entre muitos. (animação 

comemorativa do 43º aniversário do 25 de abril); 

A origem das espécies reinventada (3 de junho) - Animação inspirada na mesma obra de João 

Ferreira Oliveira e Anabela Dias. Nestas curtas estórias habitam animais para todos os gostos, 

mas todos eles criativos e surpreendentes. Uns apresentam-se excêntricos, outros senhores da 

sua beleza, outros desgostosos, outros incrivelmente viciados em televisão. Os protagonistas 

foram habilmente reinventados na sua diversidade. Cremos que o humor nos possa levar a olhar 

as espécies como um admirável tesouro a conservar. Para maiores de 5 anos; 

O segredo do papa-formigas (17 de junho; 8 de julho) - Animação de textos de Beatriz Osés, a 

mesma autora dos fantásticos “Contos Pulga”. Para maiores de 4 anos; 

A Paz (24 de junho) - A partir de textos de Aristófanes e David McKee, a história verdadeira e 

triste de seis homens que procuravam a paz. Para maiores de 4 anos; 

Estórias em pé de flor (1 de julho) - Inspirado no livro “A Manta” de Isabel Minhós Martins. 

“Cada quadradinho (de tecido) tem uma estória para contar. Há uma manta de retalhos, uma 

avó com boa memória e muitos netos de ouvido atento.” Público-alvo: maiores de 4 anos. 

 

 
Brincar com o Teatro - incluído nos Sábados em Cheio) – Oficina de expressão dramática 

dedicada à infância (Atelier integrado no PIM do Teatro): 

Oficina de expressão dramática dedicada à infância – (13 de maio) - As crianças são convidadas 

a descobrir e a explorar a história de “Belemundo Come e Cala…”. Um rapaz guloso que tinha o 
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estranho hábito de comer palavras à refeição, através da comunicação e partilha numa dinâmica 

de grupo. Coordenação de Ana Lázaro, autora e criadora na área do teatro para a infância. 

 
Total de participantes em 8 sessões da iniciativa “Sábados em Cheio”, incluindo “Brincar com o 

Teatro”: 91. 

 
 
Tardes Mágicas – Animação para bebés e acompanhantes visando a partilha de experiências, 

divulgação de espaços, serviços, equipamentos, documentos e a criação de condições para o 

crescimento do número de utilizadores, decorrem na Biblioteca Municipal Ary dos Santos 

(BMAS): 

Estranhezas (estreia) – (14 de maio) - Tem como temática a inclusão. Livros abordados: “A 

história do homem calado”, de Valter Hugo Mãe e “Grávida no coração”, de Paula Pinto da Silva. 

Para maiores de 5 anos; 

Lérias e Pilérias – (27 de maio) - Conversas de gente pequena em que os adultos, por certo, vão 

aprender algumas coisas. Com base nos livros “Esqueci-me como se chama” de Danil Harms e 

“Vou dar pontapés na lua” de Maria Isabel Moura. Para maiores de 4 anos. Nº de participantes: 

12. 

Palavras de aninhar (estreia) – (24 de junho) - Ter a lua no bolso significa histórias e segredos, 

que todos podemos contar, temos é que colher as palavras que nos façam voar. Por fim, 

cansados, só nos resta aninhar. Animação com poemas de Alice Cardoso, José Fanha, Maria 

Alberta Menéres e Vinícius de Moraes; 

 

Brincar com a Música (incluído nas Tardes Mágicas) 

Ateliê instrumental para pais e filhos – (17 de junho) - Ateliê que permite a descoberta de 

sonoridades talvez insuspeitadas dos diversos naipes presentes numa orquestra. Qual a 

diferença entre um violino e uma viola de arco? Um som grave e um som agudo? O que é a 

dinâmica? E quais os diferentes naipes de uma orquestra? Produção e realização: Conservatório 

de Música da Orquestra Metropolitana de Lisboa, com a coordenação de Susana Henriques. 

Público-alvo: dos 4 aos 12 anos. 

 

Total de participantes em 4 sessões (incluindo sessões Brincar com a Música): 93. 
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Animações no exterior – (2 a 8 de maio) - Participação na Semana da Educação organizada pelo 

DE; 429 participantes. 

(2 de maio) – Leitura de parte da obra literária “Quem me dera ser onda” de Manuel Rui para 

alunos do 8º ano da Escola Secundária de Sacavém. 1 sessão. 27 participantes. 

(maio) – “Doutores, escritores” – Comemorações do centenário da morte de António Carvalho 

Figueiredo; 84 participantes. 

 (junho) – Participação no Espaço Multicool da Junta de Freguesia de Stº António dos Cavaleiros. 

2 sessões; 142 participantes. 

OTL da EB 2,3 da Apelação (5 e 12 de julho). 

Participação nas actividades de inauguração da 1ª fase do parque da Encosta de Santo António 

dos Cavaleiros (22 de julho). 

 

Abre-te livro!... – Visitas guiadas com animação na Biblioteca Municipal José Saramago  

Nº de participantes: 436;  16 sessões. 

Os livros são fixes – Visitas guiadas com animação na Biblioteca Municipal Ary dos Santos  

Nº de participantes: 111;  2 sessões. 

Férias de Verão nas Bibliotecas – Biblioteca Municipal José Saramago (28 de junho a 27 de 

julho) – 11 sessões; 132 participantes. 

Férias de Verão nas Bibliotecas – Biblioteca Municipal Ary dos Santos – ateliês, animações, 

jogos – (28 de junho a 20 de julho) – 12 sessões; 80 participantes. 

Visitas guiadas à BMAS – (Loures Somos Nós, Alunos e professores da Casa do Povo de 

Bucelas, Participantes do projeto Entrelinhas) – 25 visitas guiadas; 1160 participantes. 

Entrelinhas: conversas, fios e contos – Comunidade de partilha de artes e saberes associados a 

agulhas e linhas (malhas, rendas, bordados e costuras), na BMJS, às quintas-feiras. Média de 15 

participantes por sessão. 

Voluntários de Leitura - Acordo de cooperação científica e técnica entre a FCSH-UNL e o 

Município de Loures, decorre ao longo do ano. O projeto destina-se a potenciar o 

desenvolvimento de uma rede nacional de voluntariado na área da leitura. Pretende ser um 

apoio à ação das bibliotecas escolares e às famílias, sobretudo aquelas que dispõem de menos 

condições para prestarem um acompanhamento individualizado na área da leitura. Conta com a 

colaboração do Banco Local de Voluntariado – todo o ano. 

Um Sorriso por um Livro - Recolha e troca de manuais escolares do 1º ao 12º ano de 

escolaridade. Iniciativa que decorre durante todo o ano, na BMJS. 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 111  
 

Tempos de Crepúsculo -  (3 de junho) - Ciclo de debates alusivos à História Modernidade e Pós-

Modernidade. Oradores: Fernando Dores Costa e Vitor Oliveira Jorge 

Comemoração do 1º aniversário da Biblioteca Municipal Ary dos Santos – (2 a 4 de junho) – 

BMAS – Espetáculos, animação, encontros com escritores. 

Livros nos Parques – (9 de julho a 10 de setembro) – Parque Municipal Cabeço de Montachique, 

Parque Adão Barata e PUSIA - Os livros vão ao encontro das pessoas nos espaços de lazer 

(parques municipais). Livros e revistas disponíveis para consulta e empréstimo, ateliês para 

crianças, associados à leitura. Mês de julho: 4 sessões; 267 participantes. 

Apresentação do livro “Forte de Peniche – memória, resistência e luta” – (28 de junho) – BMAS 

- Co-organização da CML e da URAP. Com a presença de Vitor Dias e Álvaro Pato. Nº de 

participantes: 35. 

 
 
 
Mostras Documentais 

Uma vez houve guerra! (30 de maio a 1 de julho) – BMJS – Uma mostra de livros de livros sobre 

guerras, para que sabendo mais, se defenda melhor a paz. 

Férias com animais e outros que tais… (4 de julho a 30 de setembro) – BMJS- Estímulo à 

experimentação e criatividade nas bibliotecas municipais em tempo de férias: ateliês de leitura, 

escrita, culinária, ciência, jardinagem e muito mais. 

 

 

Exposições  

Arte de ilustrar livros infantis (31 de março a 27 de maio) - BMAS - Parceria com o Curso 

Profissional de Design Gráfico da Escola Secundária de Sacavém, no âmbito da ilustração do livro 

infantil. 

Rostos da Biblioteca, faces de uma comunidade (3 de junho a 2 de setembro)- BMAS - 

Exposição fotográfica com fotos de José Caria e testemunhos dos utilizadores da Biblioteca 

Municipal Ary dos Santos. 
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Leitura Pública Maio, junho e julho Acumulado

Sábados em Cheio (sessões) 8 22

Tardes Mágicas (sessões) 4 12

Animação - Saudades não têm conto 2 2

Animações de exterior . Rede de Bibliotecas de Loures 8 8

Férias da Páscoa 2017 na Biblioteca Municipal Ary dos Santos (Participantes) 68 68

Férias da Páscoa 2017 na Biblioteca Municipal José Saramago (Participantes) 43 43

Férias de Verão nas Bibliotecas - BMJS (sessões) 11 11

Férias de Verão nas Bibliotecas - BMAS (sessões) 12 12

Visitas Guiadas à Biblioteca Municipal Ary dos Santos 25 28

Loures um concelho/conselho para a leitura (Bibliotecas envolvidas) 40 40

Mostras documentais 2 8

Exposições 1 3

Festival Play - Festival Internacional de Cinema Infantil  e Juvenil  de Lisboa - extensão do 

Festival na Biblioteca Municipal Ary dos Santos (nº participantes)
660 660

Entrelinhas (ações) 4 21

Palavra do Ano (participantes) 69 69

Abre-te Livro!  (sessões) 16 39

Os Livros são fixes (sessões) 2 13

Livros nos Parques (sessões) 4 4

Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho - Cerimónia de atribuição 12º Prémio - Poesia (nº 

participantes) 25 25

Comunidade de Leitores -  (sessões) 1 4

Apresentações de livros 1 2

Sessões sobre l ivros (Sessões) 1 1

I Encontro Nacional de Bibliotecas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (nº 

participantes)
120 120

 

 

 
ARTES E OFÍCIOS 

Exposição 25 de Abril – coletiva de ilustração | GMVS – Inauguração (7 de abril a 27 de maio). 

Exposição de ilustração integrada nas comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril. Nº de 

visitantes (total): 198. 

Exposição“ O Grito Mudo com Eco” de Ildebranda Martins | GMCP – SE2 - Inauguração (22 de 

abril a 29 de julho) – Escultura/Instalação. Nº de visitantes (total): 229. 

Exposição Universos (In)Verosímeis – Escola Superior de Educação de Lisboa | SMPAB – 

Inauguração (29 de abril a 27 de maio) – Escultura/Pintura/Vídeo. Nº de visitantes (total): 164. 

Sabores da História | Galeria Municipal do Castelo de Pirescouxe – SE 1 (até 30 dezembro de 

2017) - Exposição sobre história local, que aborda a alimentação na história, com base no 

conhecimento que temos do território, das gentes e tradições do atual município de Loures; Nº 

de visitantes: maio (34), junho (19) e julho (52). 

Exposição de André Martins (vencedor JOV’ARTE 2015) –  “Drunk Interview Project” - (17 de 

junho a 23 de setembro) GMVS – Instalação. Nº de visitantes: junho (45) e julho (27). 

 

Artes e Ofícios Maio, junho e julho Acumulado

Bienal Cerâmica Manuel Joaquim Afonso 2016 1 1

Exposições/Mostras de trabalhos 1 11  
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MÚSICA 

À Descoberta da Música  

13 de maio - Academia Recreativa e Musical de Sacavém – concerto de música de câmara com a 

participação de solista da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Nº de participantes: 70 pessoas; 

3 de junho – Sociedade Recreativa e Musical 1º de Agosto Santa Iriense - Concerto de música de 

câmara com a participação de solista da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Nº de 

participantes: a apurar. 

 

Academia de Clarinete Marcos dos Reis Romão Júnior (MRRJr.) - A Academia de Clarinete 

MRRJr., visa o incremento da qualidade da ação cultural Municipal, alicerçado num projeto de 

formação musical de caráter continuado, projetando Loures no panorama nacional e 

internacional como a Capital do Clarinete. 

Masterclasses de clarinete e jazz, percussão e saxofone (6 e 7 de maio) - Cineteatro de Loures e 

Academia dos Saberes – Loures. Nº de alunos: 12; 

Concerto Jazz- Michael Lauren All Stars Organic Quartet – (7 de maio). Cineteatro de Loures). Nº 

de participantes: 50; 

Masterclasses de clarinete e jazz, percussão e saxofone (10 e 11 de junho) – Cineteatro de 

Loures e Academia dos Saberes – Loures. Nº de alunos: a apurar; 

Concerto Quarteto de Saxofones – 11 de junho – Cineteatro de Loures. Nº de participantes: 25. 

 

Música Maio, junho e julho Acumulado

À Descoberta da Música (Sessões) 2 5

Academia de Clarinete (Masterclasses, workshp's e palestras) 4 8

Academia de Clarinete (Concertos) 2 4

Brincar com a música (Sessões) 1 3  

 

 

TEATRO 

Loures Teatro - A Teia - Programação de espetáculos de teatro descentralizados pelo concelho. 

Sensibilização e criação de públicos são os objetivos principais, assim como divulgação do 

trabalho dos grupos do concelho que são os principais participantes na programação: 

 

2º Ato: 

“Nunca te disse que conheço as almas boas pelo calor das mãos”, pelo Grémio Dramático 

Povoense – União Recreativa e Cultural de Salemas - (20 de maio) – Mais uma sessão 
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descentralizada, na segunda temporada, neste caso por um grupo de amadores de fora do 

concelho; 

“A Alegre História de Portugal em 90 minutos” - de Mauro Toledo, pela Companhia do Teatro 

Bocage (Lisboa) – (10 de junho) – CECSSAC – Centro Cultural e Social de Santo António dos 

Cavaleiros. Mais uma sessão descentralizada, na segunda temporada, neste caso por uma 

Companhia Profissional. Sinopse da peça: Fazendo jus ao espírito aventureiro e heroico do povo 

português, presente em todos os acontecimentos que culminaram na construção do Reino de 

Portugal e na sua constituição posterior como País e Estado independente, foram selecionados 

75 personagens representativos da História de Portugal, num enredo e dinâmicas imparáveis. 

Viriato, D. Afonso Henriques, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Fernando, D. João I, D. 

Henrique, D. Duarte, D. João II, D. Sebastião, D. Afonso VI e D. João V são apenas alguns dos 

muitos heróis da História de Portugal que destacamos. 

Um apurado sentido de descoberta, o orgulho de ser Português, uma coragem sem limites, 

muita determinação no desbravar de horizontes além-mar, na conquista de novas terras e no 

conhecimento de novos povos, ditam o mote desta divertida comédia, que agrada a público de 

todas as idades. 

 

Teatro de Rua/Animação de Espaço Público - “CIDADES INVISÍVEIS 2.17 A PRIMEIRA PEDRA”, 

de Nuno Paulino, pela Companhia Artelier? – Centro de Criação da Plataforma da Artes de Rua – 

Adaptação Livre da Obra de Ítalo Calvino para o projeto de revitalização dos centros urbanos do 

concelho de Loures. As “Cidades Invisíveis” - proposta de obra de teatro em contexto imersivo - 

procuraria seguir a metodologia própria ao universo de criação mais próxima da Companhia 

Artelier? e do seu diretor, Nuno Paulino. 

23 de junho – Camarate: Rua Avelino Salgado de Oliveira e Largo da Igreja; 

30 de junho – Loures: Rua da República e Largo 4 de Outubro. 

 
Teatro Maio, junho e julho Acumulado

A Teia   - Tea tro em Loures  ( Sess ões ) 2 6

Teatro de Rua/Animaçã o do Espa ço Públ ico 2 2

Poesia  de Intervenção 1 1  
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MUSEOLOGIA 

Realça-se a reabertura ao público da Casa Museu José Pedro, com conteúdos renovados, no 

passado dia 7 de julho, no âmbito do 17º aniversário do Museu de Cerâmica de Sacavém. 

Outrora residência e Museu Particular de Arte e Floricultura, é agora um espaço de visita às três 

exposições temáticas e enquadrado por um jardim onde os elementos naturais e a arte de José 

Pedro se cruzam num ambiente de fantasia. 

 

Há Prova no Museu 

6 de maio -  MMV-B- Prova de vinhos – Prova horizontal - vinho Arinto de 2015, Quinta do 

Boição, Quinta da Romeira, Monte Roseiral e Quinta das Carrafouchas; Nº de participantes: 20; 

20 de maio -  MVV-B- Prova de vinhos comentada com o enólogo Tiago Correia, Rota dos Vinhos 

de Bucelas, Carcavelos e Colares – Prova dos Vinhos de Carcavelos; Nº de participantes: 27; 

1 de julho – MVV – B – Prova de vinho: “Como não há tinto, bebe-se branco!”, comentada pelo 

Professor Virgílio Loureiro; Nº de participantes: 25; 

Uma tarde no Museu -Inauguração da exposição “Intemporalidades Sonoras, o Maestro 

Marcos Romão dos Reis Júnior” – Museu Municipal de Loures - (20 de maio), com atuação da 

Banda dos Bombeiros Voluntários de Loures. Iniciativa no âmbito da comemoração do 

centenário do nascimento do Maestro Marcos Romão dos Reis Júnior e do Dia Internacional dos 

Museus; Nº de participantes: 54; 

Aprender Mitologia no Jardim do Museu – (28 de maio; 18 de junho) – MML - Iniciativa que 

promove a aprendizagem dos mitos romanos partindo da (re)descoberta do jardim do museu 

utilizando elementos pictóricos e plantas vivas. Realizada no âmbito do Dia Internacional dos 

Museus; Nº de participantes: 55. 

Dia dos Cientistas – (18 de maio) – Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo – 

Atividade dirigida ao público escolar, no âmbito da comemoração do centenário da morte de 

António Carvalho de Figueiredo; Nº de participantes: 42. 

Dia Internacional dos Museus – (18 de maio) – Atividade no MML, dirigida ao público escolar – 

(Re) Descobrir a Biodiversidade dos Jardins do Conventinho; Nº de participantes: 45. 

Noite dos Museus – (20 de maio) – MML – MCS – MVV-B- Abertura noturna dos Museus entre 

as 19H00 e as 00H00; Nº de participantes: 4. 

Semana Acesso Cultura Portas Abertas – (19 e 25 de junho) – MML – MVV-B – MCS - Tem como 

objetivo dar a conhecer os bastidores dos Museus, quem lá trabalha e o que é que faz. Visitas 

integradas na Semana Acesso Cultura – Portas Abertas; Nº de participantes: 18. 
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Consulta do Viajante – uma conversa que lhe interessa… (Iniciativa integrada no centenário das 

comemorações de António Carvalho de Figueiredo) – (17 de junho) – Casa da Cultura da 

Apelação - Conselhos aos viajantes. Informação sobre as vacinas necessárias para cada destino; 

Nº de participantes: 2. 

 

 

Exposições 

 “Cem anos após o desaparecimento… António Carvalho de Figueiredo (1853-1917): o homem 

e a obra” (até outubro 2017) - Espaço 4 de Outubro - Exposição biográfica de António Carvalho 

de Figueiredo. (integrada na comemoração do centenário da morte de ACF). 

“Higiene e Saúde em Loures à Época de António Carvalho de Figueiredo. Quotidianos públicos 

e privados entre 1886 e 1939” (até abril de 2018) –  MCS (piso1) - António Carvalho de 

Figueiredo teve importante atuação a nível da salubridade dos espaços públicos, um dos 

principais problemas no início da 2ª metade do século XIX, através de medidas implementadas 

enquanto médico municipal. No combate a este flagelo, a Fábrica de Loiça de Sacavém encarou-

o como uma oportunidade de negócio e acabou por produzir uma grande variedade de produtos 

higiénicos e sanitários. (integrada na comemoração do centenário da morte de ACF); Nº de 

visitantes: 2711 (dados relativos ao 1º semestre, engloba as duas exposições patentes ao 

público no museu). 

Loures. Narrativas de um território – MML (piso 1) - Exposição que pretende dar a conhecer a 

história do concelho de Loures através de uma seleção de peças do acervo do MML, numa 

narrativa transversal que conjuga o passado e a atualidade no nosso território (até 2019); de 

visitantes: 1072 (dados relativos ao 1º semestre, engloba as duas exposições patentes ao 

público no museu). 

Fábrica da Loiça de Sacavém. Para uma história da faiança em Portugal – Patente no MCS, (até 

julho 2020) - Exposição de longa duração que se debruça sobre a diversidade da produção 

cerâmica da Fábrica de Loiça de Sacavém, apresentando uma síntese da história daquela 

unidade fabril integrada no contexto industrial de Loures; Nº de visitantes: 2711 (dados relativos 

ao 1º semestre, engloba as duas exposições patentes ao público no museu). 

Um século à volta do vinho - Apontamentos sobre a demarcação do Bucellas - Patente até 3 de 

setembro de 2017, MVV-B (piso 1) - Exposição temporária que conta com a colaboração da 

comunidade local, onde se procura conhecer o contexto vitivinícola nacional de final de 

Oitocentos, que veio a abrir o caminho para a demarcação da região no início do séc. XX; Nº de 
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visitantes: 1141 (dados relativos ao 1º semestre, engloba as duas exposições patentes ao 

público no museu).  

Intemporalidades Sonoras – MRRJr., MML – (20 de maio) – Inauguração exposição 

“Intemporalidades Sonoras: Maestro Marcos Romão dos Reis Júnior com Concerto Banda dos 

Bombeiros de Loures, integrado no programa de animação da exposição evocativa da vida e 

obra do maestro MRRJr. (integrado na comemoração Dia Internacional dos Museus). Nº de 

participantes: 54. 

Intemporalidades Sonoras – MRRJr., MML – exposição “Intemporalidades Sonoras: Maestro 

Marcos Romão dos Reis Júnior, evocativa da vida e obra do maestro MRRJr. Nº de visitantes: 

1072 (dados relativos ao 1º semestre, engloba as duas exposições patentes ao público no 

museu). 

 

 

Mostras Documentais  

Prémios em exposição (de 3 de abril a 27 de maio); BMJS - Esta mostra foi criada com o 

propósito de divulgar livros premiados, os seus autores e ilustradores, permitindo aos leitores 

acompanhar o panorama das obras que tiveram os seus méritos reconhecidos. 

Tipos Fornos da Fábrica de Loiça de Sacavém – (abril e maio) – MCS (CDMJA). 

Mostra Documental de livros, revistas e desenhos do Arquivo de Artista José da Silva Pedro 

(1907-1981) - (junho e julho) - MCS (CDMJA) – José Pedro procurava conhecimento para integrar 

na sua arte, através dos jornais e revistas que lia, por vezes edições estrangeiras a que tinha 

acesso, ou correspondência que trocava com alguns dos seus amigos e artistas, bem como em 

livros de arte e arquitetura; também reunia separatas com imagens de monumentos, esculturas 

e pinturas da História da Arte. Entre 1934 e 1974 na Fábrica de Loiça de Sacavém ocupa a 

categoria de 1º modelador da secção de loiça decorativa. 

À Conversa com…   

Clive Gilbert – Sacavém – Uma paixão – (27 de maio) – MCS; Nº de participantes: 72. 

Hermínio Nunes - Manuel Joaquim Afonso (1807-1871). De Leiria a Lisboa: o homem, a política, 

os negócios – (24 de junho) – MCS. Nº de participantes: 1. 

Mercearia Santana  

13 de maio – Tertúlia de Fado e degustação de queijos; Nº de participantes: 20; 

10 de junho – História dos Licores de Portugal (1880-1980). Apresentação de Ana Marques 

Pereira. No final da apresentação é proporcionada uma degustação de Arrobe de Arinto pela 

Master Flavours of Portugal; Nº de participantes: 20. 
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8 de julho – Prova de vinhos de Bucelas comentada por produtores; Nº de participantes: 22. 

Percursos pelo Património 

13 de maio – Bucelas, Terra e Vinho – Uma manhã de fruição cultural, num convite a conhecer a 

tradição vitivinícola local, os ofícios a ela ligados, bem como a dinamização cultural e recreativa 

da freguesia de Bucelas. Percurso com 1 quilómetro de extensão com início no MVV-B. Nº de 

participantes: 23; 

8 de julho – Fapajal – Fábrica de Papel do Tojal– Indústria, Fábrica e Pessoas; Nº participantes: 

30. 

 

Centros de Documentação: 

Centro de Documentação Camilo Alves (CDCA) – Espaço vocacionado para a temática vinícola e 

para a história das Guerras Peninsulares. Encontra-se instalado no MVV - B; 

Centro de Documentação Anselmo Braamcamp Freire (CDABF)” – Espaço especializado na 

história do Concelho de Loures, que tem por objetivo, preservar a documentação do património 

bibliográfico do Município. Instalado no MML/ Quinta do Conventinho; 

Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso (CDMJA) - Espaço que tem à sua guarda os 

arquivos das fábricas de Loures, nomeadamente, da Fábrica de Loiça de Sacavém (FLS), de 

alguns arquivos pessoais de artistas e da Fábrica de Papel da Abelheira. Também é 

disponibilizado ao público documentação no âmbito da cerâmica industrial. Instalado no Museu 

de Cerâmica de Sacavém (MCS); 

Casa-Museu José Pedro – Equipamento cultural com obras do antigo operário da FLS. Exposição 

permanente, recentemente renovada, que se encontra aberta ao público aos sábados, entre as 

10H e as 13H, 14H e as 18H, e nos restantes dias mediante marcação prévia; 

Foto do Mês – Todos os meses se destaca uma fotografia dos acervos dos centros de 

documentação, ou cedida por munícipe, relacionada com o património cultural do Concelho de 

Loures. Disponível no Castelo de Pirescouxe e no site municipal; 

Peças do Mês – todos os meses se destacam peças do espólio dos Museus Municipais de Loures, 

uma por museu, dando-as a conhecer ao público com mais pormenor. Disponível em cada 

museu, nos refeitórios e site municipal; 

Arqueologia em Calendário – todos os meses é dado destaque a uma efeméride a que se 

associa uma temática arqueológica. Disponível no site municipal.  

Biblioteca no Museu | Museu na Biblioteca – iniciativa iniciada em fevereiro de 2017, numa 

perspetiva de promoção dos equipamentos culturais municipais, particularmente o MML e o 

MCS, a BMJS e a BMAS, consistindo na exposição de uma peça selecionada dos Museus e das 
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Bibliotecas, sendo que as peças museológicas estarão em exposição nas Bibliotecas e os livros 

selecionados nos Museus. 

Despertares – iniciativa que decorre de uma colaboração interdepartamental, entre o 

DCDJ/DC/AM e o DCSH/DISS/APS, que promove a História e o Património de Loures junto de 

uma parte da população do Concelho que, de outra forma, não teria acesso a estas temáticas, 

contribuindo para a divulgação dos Museus Municipais mas, igualmente, para momentos de 

lazer e bem-estar dos idosos; este ano de 2017, a temática abordada centra-se na evocação do 

centenário de António Carvalho de Figueiredo, tendo-se realizado, até à data, as seguintes 

sessões: 

- 28 de março, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de São Julião do Tojal -  35 

participantes;  

- 31 de maio, Lar de Santa Tecla da Associação Luis Pereira da Mota, 40 participantes;  

- 28 de junho, Centro de Dia de Sacavém, 35 participantes . 

 

Acompanhamento arqueológico das obras de Revitalização Urbana dos Centros de Moscavide, 

Camarate e Loures (iniciado em novembro de 2016, prolonga-se por 2017). 

 

Museologia Maio, junho e julho Acumulado

Centros  de Documentação 3 3

Núcleo Museológico e Centro de Interpreta ção 2 2

Foto do mês 3 7

Peça s  do mês 9 21

Mostras  documentais 1 6

Exposições 1 7

À convers a  com… (Sess ões ) 2 6

Há Prova no Mus eu (Provas ) 3 11

Uma  Tarde no Museu (Ses sões) 1 5

Percursos  pelo Património 2 6

Tempos  de crepúsculo I I I  (Sess ões) 1 3

Mercearia  Sa ntana (Eventos) 3 7

Arqueologia  em calendário 3 7

Bibl ioteca no Museu  Mus eu na Bibl ioteca 1 1

Aprender Mitologia  no Jardim do Museu (ses sões ) 2 2

Dia  dos  Cientistas  (sessões) 1 1

Des pertares  (ses sões ) 3 3

Noite dos  Museus 1 1

Outras  iniciativa s  (acompanhamento arqueológico/Ca ndidaturas  Portugal  2020, e  outros ) 2 6  
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COMEMORAÇÕES 

Festas de Loures 2017  

Por forma a celebrar os 131 anos do Município, realizaram-se de 21 a 26 de julho as Festas de 

Loures 2017, que contaram com a participação de milhares de munícipes e visitantes, num ano 

em que o tema foi “Loures, a diversidade que nos une”. Almejando contribuir para a 

consolidação dos fatores de identidade e coesão social, foi pensado e proporcionado à 

população um vasto e diversificado programa cultural (e desportivo), que permitiu momentos 

de animação e lazer em diferentes locais do concelho, de entrada livre, fator que democratizou 

o acesso aos mesmos. 

Comemorações Maio, junho e julho Acumulado

Espetáculos  comemorativos  - 43º Anivers ário 25 de Abri l 2 2

Apresentação de l ivros  no âmbito das  Comemorações  do 25 de Abri l 2 2

Centenário de  António Carva lho Figueiredo (Inicia tivas ) 1 3

Festas  de Loures  2017 (iniciativa s  DCDJ) 34 34  

 
 
OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Obras

x

x

x

Outros

Festas do Concelho x

Palácio Barroco - Contenção Da Estrutura

Museu da Cerâmica de Sacavém - Reabilitação Geral da Cobertura

Designação da Acção

Empreitadas

Palácio Valflores - Consolidação Estrutural

 

Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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No que se refere ao Desporto, Recreio e Lazer 

Relativamente ao domínio desportivo, durante o período em análise reportam-se em destaque:  

1ª Corrida Festas de Loures - Realizou-se no dia 23 de Julho de 2017, a 1ª Corrida "Festas de 

Loures" em atletismo, na distância de 10 000 metros, com percurso nas ruas da cidade e com 

partida e meta no Parque Adão Barata. Participaram na prova 400 atletas. Decorreu em 

paralelo, uma caminhada de 6 000 metros com percurso na várzea de Loures, com a 

participação de uma centena de pessoas.  

A iniciativa decorreu de forma positiva. 

Festa do Associativismo 2017 (Divisão de Desporto, Cultura e Gabinete de Juventude). 

 Como tem sido habitual na programação de julho, mais uma vez se comemorou a Festa do 

Associativismo. Neste ano de 2017, esta Festa realizou-se entre 7 e 9 de julho. 

A Festa do Associativismo assume-se como um momento importante de visibilidade das 

coletividades do nosso Concelho junto da população, dando a conhecer a sua atividade e 

fomentando a proximidade entre estas estruturas e os munícipes. 

Este evento é organizado pela Autarquia em parceria com o Movimento Associativo Popular do 

Concelho, traduzindo-se numa exposição e mostra da atividade diária das associações, a par de 

momentos de animação e demonstração, com vista à sua divulgação. 

 Este ano, a iniciativa contou com 46 stands. 

 
 
Plano de desenvolvimento do Atletismo  

Meeting Jovem AAL – (1 de maio) – Parque de Jogos 1º de Maio – Lisboa – Prova integrada no 

22º Troféu “Loures Atleta Jovem”. 

6ª Corrida “Rota do Queijo” de Lousa – (7 de maio) - Prova integrada no 33º Troféu “Corrida das 

Coletividades do Concelho de Loures”. Sede do Grupo Desportivo de Lousa. 

Olímpico Jovem Regional – (13 e 14 de maio) - Prova integrada no 22º Troféu “Loures Atleta 

Jovem. 

3ª Légua Urbana da Portela – (14 de maio) - Prova integrada no 33º Troféu “Corrida das 

Coletividades do Concelho de Loures” e no 22º Troféu “Loures Atleta Jovem”. 

6ª Corrida “10 Kms de Bucelas” – (21 de maio) – Bucelas, Largo da Igreja – Prova integrada no 

33º Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de Loures” e do 22º Troféu “Loures Atleta 

Jovem”. 

Campeonato Regional de Infantis – (27 e 28 de maio) – Prova integrada no 22º Troféu “Loures 

Atleta Jovem.  
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Campeonato Regional de Iniciados – (10 e 11 de junho) –  Prova integrada no 22º Troféu 

“Loures Atleta Jovem”. 

2ª Corrida Freguesia de Loures – (11 de junho) – Infantado (Loures) - Prova integrada no 33º 

Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de Loures” e no 22º Troféu “Loures Atleta 

Jovem”. 

Campeonato Regional de Juvenis – (15 de junho) – Lisboa, Alto do Lumiar - Prova integrada no 

22º Troféu “Loures Atleta Jovem”. 

Campeonato Regional de Juvenis (18 de junho) – Torres Vedras - Prova integrada no 22º Troféu 

“Loures Atleta Jovem”. 

Rampa do Moinho 2017 – (25 de junho) – Apelação, Largo 25 de Abril – Prova integrada no 33º 

Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de Loures” e no 22º Troféu “Loures Atleta 

Jovem”. 

Campeonato Regional de Juvenis (1 e 2 de julho). 

 
 
 
Plano de desenvolvimento do Xadrez  

Entre Escolas Xadrez - (20 de junho) – Pavilhão José Gouveia - Finais por equipas de alunos das 

Escolas de 2º e 3º ciclo. 

Cursos de Verão – (23 a 30 de junho) – EB 23 de Sta. Iria de Azóia – Cursos de verão de xadrez. 

Torneio Rápidas Jovem de Xadrez  (23 de julho) – Festas de Loures – A final contou com 36 

inscritos e realizaram-se 10 rondas com 8 minutos de jogo por cada jogador. 

Xadrez nas Escolas - O Plano de Intervenção Municipal do Xadrez programou ações de 

sensibilização, cursos de iniciação, torneios e ações de formação - 2º e 3º ciclo das escolas do 

concelho. Escolas: Maria Veleda, Bobadela, João Villaret, Gaspar Correia, Arco Iris, Humberto 

Delgado, Catujal, Apelação, Bucelas, Sta Iria de Azoia, Sttau Monteiro, Mário Sá Carneiro, José 

Afonso). Os cursos e ensino com animações envolveram 825 alunos e os torneios de escola e 

finais 381 alunos. 

 
Plano de desenvolvimento desporto aventura  

“Desporto Natureza e Cultura“ – Programa de caminhadas que alia o desporto à cultura e se 

desenvolve no Concelho com 4 subprogramas - Caminhando com história, Marcha em família, 

Percursos Noturnos e Percursos pelo Património; 
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Volta Pedestre ao Concelho  

2ª etapa (20 de maio) –  1ª Etapa da 5ª Volta Pedestre ao Concelho de Loures,  percurso com 25 

Km, aproximadamente 8 horas entre Carcavelos – Bucelas ,      com ponto de chegada a Bucelas - 

Museu do Vinho e da Vinha. Dificuldade média/elevada. Nº de participantes: 35. 

Percurso Pedestre Dia da Criança (3 de junho) – Parque Adão Barata – Percurso pedestre que 

visa comemorar o Dia da Criança e promover o convívio intergeracional. Nº de participantes: 57. 

Percurso Pedestre – Noturno – (17 de junho) – Loures – Parque Adão Barata - Percurso Noturno, 

com duração 5 aproximadamente, uma distância circular de 12 Km entre Loures, St António, 

Montemor, Vale Nogueira, Barro, Loures., com uma Dificuldade: Média. Nº de participantes: 27 

Percurso Pedestre – Noturno –  (15 de julho) – Bucelas – Museu do Vinho e da Vinha. Nº de 

participantes: 47. 

 
 
Plano de Desenvolvimento da Ginástica 

GimnoLoures – Zona Oriental – (19 de maio) – PJG – pretende promover o convívio e a partilha 

de experiências entre atletas, bem como as boas-práticas gímnicas.  Nesta iniciativa foram 

recebidos os atletas e as coletividades pertencentes à zona Oriental do concelho de Loures. Nº 

de participantes: 239. 

GimnoLoures – Zona Norte – (26 de maio) – PPA – pretende promover o convívio e a partilha de 

experiências entre atletas, bem como as boas-práticas gímnicas.  Nesta iniciativa foram 

recebidos os atletas e as coletividades pertencentes à zona Norte do concelho de Loures. Nº de 

participantes: 313. 

GimnoLoures 2017 – (23 de junho) – PPA – Iniciativa que é o palco de divulgação do trabalho 

efetuado durante a época desportiva. Este sarau gímnico, pretende promover o convívio e a 

partilha de experiências entre atletas da zona norte e oriental do concelho, bem como as boas 

práticas gímnicas. Nº de participantes: 448. 

 

 

Plano de Desenvolvimento do Desporto Sénior 

“Desporto Sénior” (outubro de 2016 a junho de 2017) – Programa dirigido a munícipes com 

mais de 55 anos, que pretendam melhorar a sua qualidade de vida através da prática de 

atividade física regular, do convívio e da socialização. O plano de desenvolvimento é composto 

por duas atividades distintas, a regular (ginástica de manutenção moderada e natação I 

hidroginástica) e a pontual (festival desporto sénior e caminhadas desporto sénior). Nº de 

participantes: ginástica – 266/ hidroginástica – 161. 
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VII Encontro de Classes – Desporto Sénior – (27 de maio) – Pavilhão Feliciano Bastos – Encontro 

e confraternização dos participantes – Nº de participantes: 133. 

Caminhada Piquenique Sénior – (7 de junho) – Parque Municipal Cabeço de Montachique - 

Caminhada com todos os participantes nas classes de desporto sénior e professores pelo circuito 

de manutenção do Parque Municipal. Nº de participantes: 125. 

 
 
Plano de desenvolvimento do futebol e outras ações  

Centro Municipal de Formação de Futsal, Polo de São João da Talha - Pavilhão José Gouveia e 

Pavilhão Paz e Amizade, Treinos de futsal para jovens entre os 5 e os 14 anos em parceria com o 

Sporting Clube de Portugal; até junho de 2017. Nº de atletas: 99; 

Formação para Treinadores de Futebol – (22 e 29 de maio) – Palácio dos Marqueses da Praia – 

Ação de formação creditada para treinadores de futebol subordinada ao tema “O treino das 

qualidades físicas / o Modelo de Jogo“ resistência, força, velocidade e flexibilidade. Nº de 

participantes: 120. 

3º Encontro de Traquinas Futsal – (3 de junho) – PPA; PFB e Escola Secundária António Carvalho 

Figueiredo – Torneio de traquinas (sub9) com a participação de 12 equipas oriundas do concelho 

e distrito de Lisboa. 

FootLoures 2017 – (3, 4 e 10 de junho) – Santa Iria de Azóia; Murteira e Zambujal – Torneio de 

futebol 7 destinado ao escalão de benjamins E2 (sub11), com a participação de 12 equipas do 

concelho. 

 

Plano de Intervenção Municipal das Artes Marciais e Desportos de Combate 

Artes Marciais na Escola – (15 e 16 de maio) – Escola Secundária António Carvalho Figueiredo - 

Mestres/Treinadores de clubes do Concelho ministram atividades no âmbito das artes marciais e 

desportos de combate durante as aulas de Educação Física, em escolas secundárias e EB 2,3 do 

Concelho, de forma a divulgar e explicar os benefícios destas modalidades. Nº de alunos 

envolvidos: 788. 

 

Outros 

Inauguração do percurso ciclável Portela Moscavide – (15 de julho) – Portela, Moscavide - 

Nesta festa de inauguração após o momento protocolar, realizar-se-á o percurso inaugural pela 

via existindo a possibilidade de se realizar pequenos circuitos de obstáculos. 
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Inauguração do Pavilhão do Oriente │ Festa Desporeva de Portela Moscavide – (15 e 16 de 

julho) – Pavilhão do Oriente - Campeonato regional de danças de salão – integrado na 

inauguração do Pavilhão. 

Circuito Velocipédico de Cadetes das Festas de Loures  – (16 de julho) – Ruas de Loures – prova 

realizada em parceria com o GD Lousa e integrou o calendário competitivo da Associação de 

Ciclismo de Lisboa. Contou com a participação da Academia Joaquim Agostinho/ UDO, ACD 

Milharado/ Escola de Ciclismo Manuel Martins, Anipura-GDM-Escola Alexandre Rua, Ferrinda/ 

Montiqueijo/ Lousa, Jorbi-Team José Maria Nicolau, LA Alumínios/SGR Amniente/ CC A. Paio 

Pires, Mato- Cheirinhos, Vila Galé/ Etópi. 

Jogos do Movimento Associativo  – (23 de julho) – Piscinas de Loures – Jogos aquáticos entre 

equipas do movimento associativo. As equipas inscritas foram do TIL, AMRT, Gato Ruim, Agregar 

e CCD Loures. 

Desporto, Recreio e Lazer Maio, junho e julho Acumulado

Manhãs  Desportivas 2 2

Pass eio Cicloturis mo 1 1

Tarde Gímnica 1 1

Planos de desenvolvimento

Atletismo

22º Troféu "Loures  Atleta  Jovem" (Provas ) 9 19

33º Troféu "Corrida  das  Coletividades " (Provas) 5 10

Artes Marciais e Desportos de Combate

Campeonato Internacional  de Kenpo Karate 1 1

Artes  Ma rcia is  na  Escola  (Ações) 2 66

Xadrez

Torneio Escolar de Xadrez 1 4

Torneio de Xadrez 1 1

Cursos  de Verão 1 1

Entre Es colas  Xadrez 1 1

Torneio Rápidas  Jovem de Xadrez 1 1

Xadrez nas  Es colas  ( Nº de a lunos  em ses sões  de dinamização e  cursos  inicia ção) 1206 2.259

Desporto Aventura

Desporto Natureza e Cultura (Ações) 4 8

Desporto Sénior

Desporto Sénior (projeto continuado) - (Participantes) 427 427

Encontros e Caminhadas participantes "Desporto Sénior" 2 2

Futebol e outras acções

Centro  Municipal de Formação de Futsal - Polo S. João da Talha (projeto continuado)- 

(Atletas)
99 99

Formação para Treinadores de Futebol 1 1

Torneios Futsal 1 1

Torneios Futebol 7 1 1

Torneio Internacional de Ponte de Frielas (Equipas) 8 8

Ginástica

GimnoLoures  2017 (iniciativas) 3 3  
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OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

Pavilhão José Gouveia - Melhoramentos incluindo Tecto Acústico x

Obras

x

x

xPintura da sala do apoio ao movimento associativo

Pavilhão Multiusos Do Oriente - Intervenções Diversas

Administração Direta

Designação da Acção

Empreitadas

Grupo Desportivo Águias de Camarate - Apliação de Piso Sintético Utilizado

 

Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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Na área da Promoção da Saúde, a atividade desenvolvida foi a seguinte: 

 
Campanhas de Educação e Sensibilização para a Saúde: 

Atividade maio a julho Acumulado

Área de Promoção da Saúde

Campanhas de Educação e Sensibilização para a Saúde

Prevenção de Comportamentos de Risco em Meio Escolar (com o início do Ano 

letivo 2016/2017 )

Gabinetes de Informação e Apoio ao Aluno

N.º de escolas 0 3

N.º de atendimentos 4 23

Bullying, Gestão de conflitos, Sexualidade/Prevenção da gravidez na adolescência,

Substâncias Psicoativas, Emoções, Adolescência, e Inteligência Emocional:

N.º de escolas 10 19

N.º de sessões 50 183

N.º de alunos abrangidos 1100 3910

Projeto “Sou Único e Especial”

N.º de escolas 1 2

N.º de sessões 4 8

N.º de alunos abrangidos 10 25

Projeto “À roda da Roda”

N.º de escolas e instituições de infância 1 8

N.º de sessões 2 23

N.º de crianças abrangidas 50 575

Projeto “Contar Carneirinhos”

N.º de escolas 2 5

N.º de sessões 3 10

N.º de alunos abrangidos 75 250

Projeto “Trocas e Banhocas”

N.º de escolas 2 8

N.º de sessões 2 14

N.º de alunos abrangidos 50 350

Projeto “Explorar as Emoções: crianças estáveis… adultos saudáveis”

N.º de escolas 0 9

N.º de sessões 0 35

N.º de alunos abrangidos 0 229

Projeto “Vamos Falar de Emoções”

N.º de escolas 4 12

N.º de sessões 11 56

N.º de alunos abrangidos 195 495  
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Atividade maio a julho Acumulado

Área de Promoção da Saúde

Projeto “Prevenir o Bullying”

N.º de escolas 8 15

N.º de sessões 17 29

N.º de alunos abrangidos 380 612

Projeto “Informar para Não Remediar”

N.º de escolas 9 23

N.º de sessões 19 58

N.º de alunos abrangidos 423 1282

Promoção da Saúde e Qualidade de Vida dos Munícipes

Programa "Saber Envelhecer"

N.º de sessões / iniciativas 6 16

N.º de pessoas abrangidas 475 1065

Projeto "Pais em Construção"

N.º de instituições de infância 1 3

N.º de atendimentos 2 11

Gabinete de Apoio Psicológico

N.º de sessões realizadas 62 164

Promoção da Qualidade de Vida da Pessoa com Deficiência

Balcão de Inclusão (antigo SIMPD)

N.º de atendimentos 15 34

Projeto “Cuidar de Nós”

N.º de atendimentos 47 106

Apoio logístico às Instituições Sociais de Apoio à Pessoa com Deficiência

N.º de respostas a solicitações de transporte 1 1

Promoção da Saúde em Articulação com Outras Estruturas:

Projeto "Veja"

N.º de consultas / apoio com prótese visual 73 182  

 

 

OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

x

Designação da Acção

Projecto para Unidade de Saúde Santa Iria de Azóia

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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Relativamente à atividade desenvolvida no âmbito da área das Atividades Cívicas e 

Religiosas, releva-se o seguinte: 

 
VIVER A JUVENTUDE 

Não te Risques do Mundo - o projeto consiste na realização de sessões de sensibilização sobre 

diversos temas, ministrados nas várias escolas secundárias e básicas do município de Loures: 

2 de maio – Violência no namoro (UIC) – Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo; Nº 

de participantes: 42; 

4 de maio – Violência no namoro (UIC) – Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo; Nº 

de participantes: 18; 

5 de maio – Hábitos de poupança (GOEC) – EB Luis Sttau Monteiro; Nº de participantes: 24; 

5 de maio – Abordagem ao mercado de trabalho (DEI) – Escola Secundária José Cardoso Pires; 

Nº de participantes: 29; 

8 de maio – Abordagem ao mercado de trabalho (DEI) – EB do Catujal; Nº de participantes: 50; 

9 de maio – Abordagem ao mercado de trabalho (DEI) – Escola Secundária José Cardoso Pires; 

Nº de participantes: 16; 

10 de maio – Violência no namoro (UIC) – EB do Catujal; Nº de participantes: 40; 

16 de maio – Hábitos de poupança (GOEC) – EB do Catujal; Nº de participantes: 16; 

18 de maio – Abordagem ao mercado de trabalho (DEI) – Escola Secundária José Cardoso Pires; 

Nº de participantes: 20; 

19 de maio – Hábitos de poupança (GOEC) – IPTRANS; Nº de participantes: 16; 

23 de maio – Abordagem ao mercado de trabalho – Escola Secundária Dr. António Carvalho 

Figueiredo; Nº de participantes: 53. 

 
Não te Risques do Mundo – Conversas de Abril – Realização de sessões com individualidades 

que viveram o “25 de Abril”; militares; ex-presos políticos e resistentes antifascistas que 

participaram na implantação do regime democrático. 

3 de maio – Escola Básica de Bucelas – Desmarcada; 

8 de maio – EB 23 Gaspar Correia - Desmarcada; 

10 de maio – Escola Secundária da Portela - Desmarcada; 

12 de maio – Escola Secundária de Camarate - Desmarcada; 

15 de maio – Escola Secundária da Portela - Desmarcada; 

22 de maio – Escola Secundária de Sacavém; Nº de participantes: 50; 

24 de maio – Escola Básica de Bucelas – Desmarcada. 
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Guardiões dos Fortes – Ao abrigo do Acordo de colaboração como o CNE – Núcleo Moinhos de 

Vento e Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP). 

 
Forte do Mosqueiro e Parque Municipal Cabeço de Montachique (20 de maio) -  

No Parque Municipal Cabeço de Montachique as atividades serão acompanhadas e dinamizadas 

por técnicos afetos ao DA e consistirão na realização de ateliers de expressão plástica (recolha 

de plantas para construção de herbários) e de visitas guiadas ao Parque. No Forte do Mosqueiro 

as atividades serão acompanhadas e dinamizadas por técnicos afetos ao DCDJ/DC e consistirão 

em ações de sensibilização para o coberto vegetal das estruturas arqueológicas e ações de 

sensibilização para a defesa do património cultural e natural (Integrado no Dia Internacional dos 

Museus e no Dia Internacional da Biodiversidade); Grupos de escu(o)teiros participantes: 

Associação em formação Santo Antão do Tojal e AEP Grupo 208 Santo António dos Cavaleiros; 

Nº de participantes: 49. 

 
Dia da Defesa Nacional – (27 de abril a 23 de maio) – Regimento de Transportes – Exército – 

Contributo para o Dia da Defesa Nacional no âmbito da cidadania e do associativismo -  Foram 

dinamizadas 51 sessões em 17 dias. Nº de participantes: cerca de 2000. 

 
Formação e Emprego Jovem: Mostra de Cursos Profissionais – (11 de maio) – BMAS - Mostra de 

cursos profissionais das escolas secundárias e profissional do concelho e Centros de formação 

profissional dirigida a alunos do 9º ano. Entidades expositoras: Esc. Sec. José Afonso, Esc. Sec. 

Camarate, Esc. Sec. Sacavém, Esc. Sec. São João da Talha, Esc. Sec. José Cardoso Pires, IPTRANS, 

CENFIC, Escola Profissional Gustave Eiffel, IEDP, EPI, Escola Profissional Agrícola Fernando Barros 

Leal, CFPSA, CENFIM e CAF. Escolas visitantes: Escola Básica da Bobadela, Escola Básica de São 

João da Talha, Escola Sec. de Camarate, Escola Básica General Humberto Delgado e Escola Sec. 

José Cardoso Pires. N.º de visitantes: cerca de 180 alunos. 

 
Feira da Ladra Jovem (14 de maio; 4 de junho; 2 de julho) – Parque Adão Barata - Venda de 

Artesanato e de bens em 2ª mão. Nº de participantes: 16/12/14. 

 
GAJ Music Sunset (4 de junho; 2, 9 e 16 de julho) – Parque Adão Barata - Divulgação e promoção 

do trabalho executado por jovens DJ’s. 

 
Formação e Emprego Jovem: Diálogos Rumo ao Sucesso - A iniciativa “Formação em Emprego 

Jovem: Diálogos Rumo ao Sucesso” é composta por visitas de estudo ou workshops/conversas 

sobre temáticas relacionadas com a experiência em contexto laboral e formação. Foram 
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convidadas empresas/entidades, em articulação com a DEI, a deslocarem-se às escolas, ou vice-

versa, para sensibilizarem os jovens para o seu futuro ao nível do percurso profissional.  

3 de maio – DEI (palestra na Escola Secundária José Cardoso Pires); Nº de participantes: 8; 

15 de maio – Science4you (palestra na Escola Secundária José Afonso); Nº de participantes: 37; 

18 de maio – Novabase (visita pelo IPTRANS); Nº de participantes: 27; 

30 de maio – Itconic (palestra na Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo); Nº de 

participantes: 17; 

1 de junho – Associação Luiz Pereira Motta (palestra na Escola Secundária Dr. António Carvalho 

Figueiredo); Nº de participantes: 23; 

7 de junho – In Flight Solutions (palestra no IPTRANS); N.º de participantes: 12. 

 
Encontro de Associações de Estudantes – (10 de junho) – Quinta do Conventinho - Debate e 

troca de ideias sobre os procedimentos e desafios que se colocam às estruturas associativas 

estudantis. Nº de Associações de Estudantes envolvidas: 4 (Escola Secundária de Camarate, 

Escola Secundária Arco-Íris, Escola Secundária de Sacavém e Escola Secundária Dr. António 

Carvalho de Figueiredo). 

 
Exposições – Rede de Equipamentos Juvenis - Exposições de pintura, compostas por seis obras 

de arte. Os artistas frequentam o Atelier Escola João Galhofo, sob orientação do pintor 

impressionista João Galhofo. 

Exposição de pintura de Eduardo Carrondo “Paisagens, Portugal de Norte a Sul” – (2 a 31 de 

maio) – Loja Ponto Já; 

Exposição de pintura de Marta Batista “Os Meus Sentimentos” – (5 a 30 de junho) – Loja Ponto 

Já – Com influência de Óscar Claude Monet, é autodidata e expressa gosto por traço 

Impressionista e Expressionista. 

Exposição de pintura de Susana Carvalho “Paisagem como espelho” – (4 a 31 de julho) – Loja 

Ponto já. 

 
Programa Ocupação de Tempos Livres “Verão com Desafios” – (1º turno: 3 a 14 de julho; 2º 

turno: 17 a 28 de julho; 3º turno: 31 de julho a 11 de agosto) – Visa o desenvolvimento e a 

dinamização de atividades de ocupação de tempos livres de natureza lúdica, desportiva, 

ambiental e cultural, que permitem estimular a aquisição de competências pessoais, sociais e 

relacionais dos jovens. Nº de crianças/jovens abrangidos: 180. 

Este projeto destaca-se porque vai ao encontro de uma das maiores necessidades sentidas pelos 

pais no período de férias escolares. Constata-se este facto pelo número de crianças inscritas, 
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que é permanentemente superior ao número de vagas existente. Para além disto, as atividades 

são referidas pelos pais como de grande qualidade, num crescendo de satisfação considerando o 

valor que é pago pelas mesmas. 

  

Programa OTL 2017 “Jovens na Autarquia” – (1º turno: 3 a 31 de julho) – O programa visa o 

acolhimento de jovens durante as férias letivas de verão que, distribuídos pelos diversos 

serviços da autarquia, têm o seu primeiro contacto com atividades profissionais em contexto 

laboral. N.º de inscrições: 99. N.º de jovens abrangidos: 18. 

Este projeto merece destaque por responder também a uma necessidade premente sentida 

pelo público-alvo do Gabinete de Juventude – ocupação de tempos livres e construção de 

currículo, possibilitando aos jovens ganhar experiência profissional e conhecer melhor o 

funcionamento de uma autarquia. É ainda uma mais-valia tratar-se de um projeto que 

contempla uma compensação económica, dando aos jovens a noção da importância do trabalho 

que desenvolvem e a possibilidade de exercerem também o seu papel enquanto cidadãos 

plenos. 

 

Outras atividades Civicas e Religiosas  - Viver a Juventude Maio, junho e julho Acumulado

Programa OTL Páscoa na Desportiva  (Participantes ) 25 25

Programa Ocupação de Tempos Livres  "Verão com Desafios " (Participantes ) 180 180

Programa OTL 2017 "Jovens  na Autarquia" (Nº de jovens ) 18 18

Não te Risques  do Mundo (Sess ões) 11 34

Não te Risques  do Mundo - Conversa s  de Abri l  (Sessões) 7 9

Feira  da  Ladra  Jovem 3 6

Mostra  de Pintura/Exposições 3 5

Formação e  Emprego Jovem: Diá logos  Rumo ao Sucess o (Ses sões) 6 14

GAJ Music Sunset 4 6

Guardiões  dos  Fortes  (Ações) 1 3

Dia  da Defes a  Nacional  (s ess ões) 45 51

"Jovens: Há Futuro" (Ses sões ) 1 1

Jov'Arte Bienal  Jovem (Ses são abertura) 1 1

GAJ @RTE (Obras) 55 55

Março Jovem - Concertos  de Música 2 2

Março Jovem - Game Weekend (Participantes ) 200 200

Março Jovem (Outras  Activida des) 3 3

Encontro de Ass ocia ções  de Es tudantes 1 1

Formação e  Emprego Jovem: Mostra  de Cursos  Profi s s iona is  1 1  
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AÇÃO SOCIAL 

Os dados desta subfunção durante o período em análise são os seguintes: 

 

Atividade maio a junho Acumulado

Área de Ação Social (*)

Atendimento Integrado

N.º de atendimentos 657 2168

Banco de Ajudas Técnicas

N.º de solicitações 8 28

N.º de pedidos atendidos 3 9

Loja Solidária de Sacavém

N.º de agregados familiares atendidos / N.º de cabazes entregues 220 649

Participação no NLI (Núcleo Local de Inserção – reunião de parceiros para

apresentação e aprovação dos Acordos de Inserção dos beneficiários da medida RSI

do Concelho)

N.º de acordos de inserção assinados referentes a agregados residentes em

habitações municipais (dado referente só ao mês de maio )
41 106

(*) Os dados relativos ao mês de julho só serão apurados em final de agosto  

 
 
 
APOIO À INFÂNCIA E AOS SENIORES 

Apoio às Instituições de Solidariedade Social 

Atividade maio a julho Acumulado

Outras Atividades Cívicas e Religiosas 

Apoio às Instituições de Solidariedade Social

N.º de respostas a solicitações de transporte 18 31

N.º instituições 15 26

N.º idosos 1114 1783  

 
 
Projeto “Qualidade + Social”: Plano de Formação dirigido às instituições 

Atividade maio a julho Acumulado

Projeto “Qualidade + Social”: Plano de Formação dirigido às instituições

N.º Ações de formação – (Bournout; Ética e Deontologia Profissional; Liderança de

Equipas; Suporte Básico de Vida 2)
4 7

N.º formadores 5 8

N.º formandos 59 104

N.º instituições 16 35  
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Viver a 3ª Idade  

Projetos de Intervenção Social 

Atividade maio a julho Acumulado

Academia dos Saberes – Universidade Sénior do Concelho de Loures (Ano letivo

2016/2017 )

N.º de alunos inscritos (Pólo de Loures) 0 610

N.º de alunos inscritos (Pólo de Sacavém) 0 482

N.º de aulas abertas, workshops e outros 13 25

N.º de participantes 1218 1786

Projeto “Amimar”: Animação nas instituições sociais de apoio aos idosos             

N.º de sessões 5 8

N.º de participantes (aprox.) 465 565  

 
Atividade maio a julho Acumulado

Intervir nas condições sociais - Outras Atividades de carácter sociocultural 

"Arraial Sénior"

N.º de instituições na restauração 15 15

N.º de artesãos 3 3

N.º de grupos/entidades de animação 12 12

N.º de instituições participantes no Desfi le de Marchas Populares 5 5

N.º de participantes/público (aprox.) 600 600

Festas do Concelho - "Espaço Arraial" 

N.º de instituições na restauração 5 5

N.º de grupos/entidades de animação 13 13

N.º de participantes/público (aprox.) 1500 1500  

 
 
 
OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

x

Obras

x

x

Prestação de Serviços

x

Centro Comunitário de Stº António Cavaleiros

Academia dos Saberes de Loures - Afagamento e Envernizamento dos Pavimentos de Madeira

Designação da Acção

Empreitadas

Novos acessos ao edifício do centro comunitário e piscinas de S. Ant. dos Cavaleiros

Centro comunitário de Santo António dos Cavaleiros - Fiscalização 

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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INTERVIR NAS CONDIÇÕES SOCIAIS 

Projeto de Salvaguarda do Movimento Associativo (todo o ano) - pretende fazer o diagnóstico 

da situação dos arquivos e definir uma estratégia de valorização do património arquivístico 

dessas entidades. Começa pela sensibilização para a preservação do suporte das memórias da 

associação, assegurando a boa conservação, tratamento e comunicação da documentação 

acumulada ao longo dos anos, até ao momento atual. Em fases posteriores são criados espaços 

de arquivo para acondicionamento de documentação, bem como elaboração de Inventário 

Documental. Para cumprir este objetivo foram selecionadas associações centenárias. (Nº de 

associações: 5 - Sociedade Recreativa e Musical Primeiro de Agosto Santa Iriense; Banda 

Recreativa de Bucelas; SFUP – Sociedade Filarmónica União Pinheirense; Sociedade Recreativa 

Familiar Unhense; Grupo Recreativo Apelaçonense). 

 

 Conselho Municipal do Associativismo (31 de maio) – Palácio dos Marqueses da Praia - É um 

órgão com funções de natureza consultiva, orientadora e dinamizadora que tem por missão 

promover e articular a troca de informação com todas as entidades que, na área do Município 

de Loures, têm intervenção no domínio do associativismo. Esta sessão plenária teve a seguinte 

ordem de trabalhos: 1.Apresentação do Programa Europa para os Cidadãos; 2.Festa do 

Movimento Associativo; 3.Formação para Dirigentes do Movimento Associativo; 4. Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA); 5. Espaço A; 6.Festas de Loures 2017; 7.Outras 

informações. Nº de Estruturas associativas participantes: 21. 

Intervir nas condições sociais Maio, junho e julho Acumulado

Conselho Municipa l  do As sociativi smo (Ses sões) 1 2

Jogos  do Movimento As sciativo 1 1  

 
 
 
 

ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS E COMBATE A DISCRIMINAÇÃO 

DE-Rede Escolas da UNESCO 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

DE-Rede Escolas da UNESCO

Nº participação em reuniões de preparação da semana da educação 2 4

Organização do 16.º Encontro Nacional de Escolas Associadas da UNESCO 1 1  

 
Religiões 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Religiões

Nº de processos de atribuição de subsidios aprovados ainda a decorrer 3 6

Nº de processos com proposta de atribuição de subsidios 1 2

Pedidos Logísticos 3 3

Pedidos Transporte 5 5  
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Grupo Comunitário da Apelação. 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Grupo Comunitário da Apelação

Nº de reuniões do Grupo Comunitário da Apelação 1 6

Nº de reuniões com os parceiros do GCA para preparação/acompanhamento "Festa S. Salvador do Mundo" 5 5

Nº de reuniões com os parceiros do GCA para preparação/acompanhamento "Festa Nossa Senhora da Fonte" 4 4

Nº de reuniões com os parceiros do GCA para preparação/acompanhento "Apelação em Movimento" 7 10

Nº de reuniões com os parceiros do GCA para preparação/acompanhamento das pinturas dos tags 2 2

Hora do conto com Leonora Rosado - Conto: "Em busca do Arco-Íris" 1 1

Processo de aquisição de vestuário parao Grupo "Bate Batuque" 1 1

Atendimentos - Apoio no preenchimento de documentos e informações 6 6  

 

GAM – Gabinete de Apoio ao Imigrante 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Respostas aos questionários de visitas à GAP inseridas em tabela informática 272 679

Apoio técnico / Estudo para doutoramento em "Comportamentos Contracetivos das Mulheres e Diversidade 

Cultural: Conhecimentos, Atitudes e Práticas"
1 1

Elaboração de conteúdos específicos para curta-metragem no âmbito do Amitié Social Plan 1 1

Dados para inquérito ANMP - Associação Nacional de Municipios Portugueses 1 1

GAM - GABINETE DE APOIO AO MIGRANTE - Processos Abertos 2 30

Encaminhamentos Externos: (IRN; SEF; SEF de Alverca; SEF em Movimento; SEF de Évora; SEF Agualva-Cacém;

Embaixada de Cabo Verde; Embaixada de França; Consulado de Angola; Consulado S Tomé Principe;

Consulado da Colombia; Consulado do Brasil; CPL/UTRA - Unidade de Tratamento e Reabilitação Alcoólica; SS-

H S Marta; Hospital Santa Maria; CNAI-Gab. Saúde; CNAI-Gab Jurídico; UJF de Camarate, Apelação e Unhos;

Escola Batolomeu Dias/GAAF; Escola Secundária de Sacavém/GAAF; Tribunal de Família e Menores de Loures;

Serviço Social-C Saúde Sacavém; Serviço Social-C Saúde Camarate; Advogada Oficiosa; Seg. Social; JRS;

JRS/Centro Pedro Arrupe; PROSAUDESC; Pastoral dos Ciganos; Sart Social; Projeto Esperança; Finanças de 

42 117

Encaminhamentos Internos: (AI/Sacavém; AI/Camarate; AI/Apelação; AI/Prior Velho; AI/Santo António dos

Cavaleiros; AI/Unhos; DH; CLS; DPEGRE; Loja Solidária; UIC/GAP;Espaço Vida;).
18 33

Reuniões de Articulação: (Advogada Oficiosa;  AI/Sacavém; AI/Apelação;Start Social). 2 5

Deslocações/Acompanhamentos de Migrantes 21 43  

 
Espaço Vida 

Atendimento e acompanhamento das situações de violência doméstica  

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Intervenção nas Condições Sociais - Espaço Vida

Atendimento e acompanhamento das situações de violência doméstica:

Processos abertos 38 97

Processos em acompanhamento 23 61

Processos sem intervenção 13 25

Entrevistas de triagem 25 76

Acolhimentos pensão/casa abrigo/lar 4 11

Atendimentos de continuidade 82 216

Consultas psicologia 2 17

Intervenção em crise 3 6

Acompanhamento das vítimas a entidades (Tribunal Loures/Sintra/Torres Vedras, PSP, GNR, PJ, Esquadra de 

Investigação Criminal, advogados, assistente social, hospitais, Loja Solidária, Cruz Vermelha Portuguesa, etc.)
55 117

Reuniões de articulação (Assistente social, PSP, GNR, Esquadra Investigação Criminal, tribunais, escolas, 

Comissão Proteção Crianças e Jovens, Hospital Beatriz Ângelo, Serviços de Apoio à Vítima, Equipas de Crianças 

e Jovens, etc.)

12 24

Relatórios/requerimentos (tribunal, assistente social, casas abrigo, Comissão Proteção Vítimas Crime, etc.) 4 23

Reunião equipa Espaço Vida 2 4

Visitas Domiciliarias 1 4  

 
Amitié Code 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Amitié Code

Preparação de conteúdos para divulgação - Amitié Social Plan 1 4

nº reuniões no âmbito do projeto Amitié Code 2 4

nº reuniões para preparação do evento final 1 2  
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PMII – Plano Municipal para a Integração de Imigrantes 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

PMII - Plano Municipal para Integração de Imigrantes

nº relatórios de monitorização e avaliação 1 1  

 
CLAII - Centro Local de Atendimentos e Integração do Imigrante 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

CLAII - Centro Local de Atendimentos e Integração do Imigrante

Loures (n.º de atendimentos) 69 169

Sacavém (n.º de atendimentos) 476 1222

Itinerante (n.º de atendimentos)  14 31  

 
Área de Informação e Promoção da Cidadania 

Arte Urbana 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Arte Urbana

Acompanhamento e apoio logístico no âmbito das Comemorações do 25 de abril, com a intervenção de 9 

painéis dos artistas: Riscacomoquehá; Moami;Danho;Tamara Alves; Ozearv; Dish;Atrapalharte; Alexandra 

Variações; Captur.

1 1

Nº de visitas mensais à Galeria de Arte Pública na Quinta do Mocho 3 13

Nº de visitas à GAP do projeto "Loures Somos Nós" 21 33

Projeto GAP

Acompanhamento e apoio logístico: 

Nº de artistas 10 21

Festival LAP 2017 

Acompanhamento e apoio logístico: 

Nº de artistas 100 100

Acompanhamento na intervenção de 3 autocarros da  Rodoviária de Lisboa:

Nº de artistas 5 5  

 
Espaço Integrar 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Espaço Integrar (Centro Comunitário de Apelação):

Atendimentos Ajuda de Mãe 144 337  

 
Programa Escolhas 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Programa Escolhas no Concelho de Loures:

Eu Amo SAC

Reuniões 2 4

Apelarte

Reuniões 2 4

Pedidos Logísticos 2 4

Pedidos Transporte 2 2

Apoio técnico 3 3

Projeto Esperança

Reuniões 3 5

Pedidos Logísticos 1 5

Pedidos Transporte 1 3

Apoio técnico 2 2  

 
Assembleias Comunitárias 

Atividade Maio-junho-julho Acumulado

Assembleias Comunitárias

Nº Assembleias no Bairro da Quinta da Fonte 1 2  
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Na área dos Serviços Veterinário Municipal, a atividade desenvolvida é assim representada: 

 
SAÚDE PÚBLICA – SEGURANÇA DA CADEIA ALIMENTAR 

Vistorias/pareceres para licenciamento 

Unidades móveis de venda de géneros alimentícios  

Loures 1 

Inspeções sanitárias 

Número de estabelecimentos de venda de carnes e seus produtos (PACE) por freguesias: 

Loures 1 

UF Camarate Unhos e Apelação 3 

UF Moscavide e Portela 1 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 3 

UF Santo Antão e São Julião do Tojal 1 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 1 

Número de estabelecimentos de venda de produtos da pesca e aquicultura (PACE) por 

freguesias: 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 1 

 
HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA/PROFILAXIA DAS ZOONOSES 

Profilaxia de zoonoses 

Número de canídeos desparasitados (prevenção da hidatidose)  

Número de comprimidos aplicados (prevenção da hidatidose)  

Número de canídeos vacinados contra a raiva 824 ac 1070 

Número de microchips aplicados 245 ac 377 

Boletins Sanitários 168 ac 248 

Movimento de animais de companhia no C.R.O. 

Número de canídeos (entradas) 

Canídeos capturados na rua 5 

Canídeos entregues pela PSP/GNR/PC 4 

Canídeos nascidos 7 

 

SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL 

Controlo da Higiene e Bem-Estar Animal 

Problemas de incomodidade e/ou insalubridade causados por animais  

Bucelas 1 
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Fanhões 3 

Loures 5 

Lousa 2  

UF Camarate, Unhos e Apelação 6 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 1 

UF Santo Antão e São Julião do Tojal 1 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 6 

Verificação das condições de alojamento de canídeos potencialmente perigosos 

UF Camarate, Unhos e Apelação 2 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 1 

 
OFÍCIOS/RESPOSTA 

Despachos/Protocolos/Inf. Internas 

Loures 10 

UF Camarate, Unhos e Apelação 12 

UF Moscavide e Portela 3 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 1 

UF Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal 1 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 9 

S/F 10 

Ofícios DGAV 

Loures 2 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 1 

S/F 2 

Ofícios PSP/GNR/SEPNA 

Bucelas 1 

Loures 2 

UF Camarate, Unhos e Apelação 2 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 3 

UF Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal 1 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 3 

S/F 1 

Ofícios Juntas de Freguesia 

Bucelas 3 
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Fanhões 3 

Loures 3 

Lousa 3 

UF Camarate, Unhos e Apelação 4 

UF Moscavide e Portela 4 

UF de Sacavém e Prior Velho 3 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 3 

UF Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal 3 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 4 

Ofícios Munícipes 

Bucelas 3 

Fanhões 1 

Loures 3 

UF Camarate, Unhos e Apelação 3 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 1 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 6 

S/F 2 

Ofícios a outras entidades 

Bucelas 2 

Fanhões 2 

Loures 3 

UF Camarate Unhos e Apelação 4 

UF Moscavide e Portela 2 

UF Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal 2 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 1 

S/F 4 

Ofícios notificações 

Fanhões 1 

Loures 3 

UF Camarate Unhos e Apelação 2 

UF Moscavide e Portela1 

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 3 

UF Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal 1 

UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 5 
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Funções Económicas 

O trabalho desenvolvido no âmbito das Atividades Económicas foi, nos meses de maio a julho, 

a seguinte: 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

APOIO TECNICO À GESTÃO 

Participação no âmbito das Festas de Loures 2017, na organização: 

Evocação da Feira de Loures - anos 40-60 séc. XX, pelos comerciantes; 

Espaço de diversões mecânicas (não realização do mesmo por desistência dos empresários dos 

divertimentos mecânicos na véspera da data de realização das Festas de Loures). 

 

Interlocutor do município para as plataformas da administração central / AMA – Agência para 

a Modernização Administrativa - Balcão do Empreendedor (BdE)/Plataforma Multicanal (PMC) –  

(LZ/RJACSR/Alojamento Local) – SIR (Sistema de Indústria Responsável): 

Divulgação de informação enviada pela AMA, transferência de verbas (SIR e MCP (meras 

comunicações prévias);  

Envio de emails com pedidos de esclarecimentos vários, como por exemplo, ponto de situação 

quanto ao pagamento de meras comunicações prévias (MCP), impossibilidade de pesquisa dos 

pedidos de 2014 e 2015 existentes na plataforma. 

Esclarecimentos sobre o funcionamento da PMC, assim como, do BdE, quer seja a nível interno, 

quer seja a nível externo (promotores).  

 

Projeto Comércio Local de Moscavide – parceria com o GCLS – Gabinete de Contrato Local de 

Segurança – tem como objetivos gerais criar estratégias de proximidade com o comércio local 

de Moscavide e trabalhar sobre o sentimento de segurança. 

Deslocações / visitas aos comerciantes locais para preenchimento do inquérito e de ficha 

individual do estabelecimento, no âmbito do projeto.  

 

 

LOURES INVESTE | Emprego e Criação Empresas 

Atividade Corrente 

Conceção de projetos de Criação de Empresas e Postos de Trabalho 

A atividade corrente do serviço contempla duas grandes áreas: criação/desenvolvimento de 

empresas. Esta atividade engloba trabalho desenvolvido a título individual mas também a 
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conceção e/ou a dinamização de workshops em parceria com entidades de referência 

abordando o temas relacionados com a criação e desenvolvimento de empresas.   

Ao dirigir-se ao Loures Investe o munícipe encontra o apoio de que necessita para selecionar a 

alternativa de formação profissional que lhe convém; criar a sua empresa; informar-se sobre as 

alternativas de financiamento adequadas às suas necessidades, fazer um plano de negócios e 

ainda desenvolver projetos de investimento a candidatar a alguns dos incentivos nacionais. 

 

Participação em Projetos/ Grupos de Trabalho 

Para além da atividade corrente registe-se também o envolvimento dos técnicos afetos a esta 

área em projetos e iniciativas, dos quais destacamos: 

No âmbito do Projeto “Diálogos Rumo ao Sucesso”, DCDJ/Gabinete de Juventude, foi 

dinamizada uma sessão (3 de maio), subordinada ao tema “Plano de Negócios & 

Empreendedorismo”, dirigida a alunos do 12º ano de escolaridade Escola José Cardoso Pires. 

No âmbito da parceria com Rede Social e União de Freguesias de Camarate Unhos e Apelação, 

dinamização de workshop subordinado ao tema “Balanço de Competências e Abordagem ao 

Mercado de Trabalho”, integrado no VII Fórum Emprego & Formação realizado a 19 de maio. 

No âmbito do PROVE foi realizada uma reunião com os produtores dos núcleos PROVE BIO , (5 

junho, nas instalações da Agência de Investimento), com o propósito de conversarmos sobre os 

primeiros meses de atividade dos núcleos. Ordem de trabalhos:  

- Análise do trabalho desenvolvido pelos núcleos; 

- Sugestões para o futuro. 

Participação na Assembleia Geral Ordinária realizadas nas instalações do IPTrans em Loures, no 

dia 7 de junho. 

 
 
Conceção de projetos de Criação de Empresas e Postos de Trabalho, 16 projetos 

(1 maio a 31 de Julho de 2017) 

 

MAIO 2017, 5 Projetos 

Tipo de 
Incentivo / 
Financiamento 

P.T. Forma Jurídica Atividade Económica CAE Total de 
Investimento 

CPE 1 SUnipessoal Comercio Prod. Bebé 47910 5.812,00 

CPE 1 TIndependente Mark. Digital 1320 3.200,00 

CPE+LC 1 SUnipessoal Lavandaria SelfSevice 96010 66.000,00 

CPE 1 ENI Barbearia 96021 5.590,00 

CPE 1 ENI Angariação Imobiliária 68312 3.000,00 
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JUNHO 2017, 2 Projetos 

Tipo de 
Incentivo / 
Financiamento 

P.T. Forma 
Jurídica 

Atividade Económica CAE Total de 
Investimento 

CPE 1 ENi Ativ. Bem-Estar Físico 96040 24.000,00 

CPE 1 S. Unipessoal Consultoria Informática 62020 35.000,00 
  

JULHO 2017, 9 Projetos 

Tipo de 
Incentivo / 
Financiamento 

P.T. Forma 
Jurídica 

Atividade Económica CAE Total de 
Investimento 

CPE 1 S. Unipessoal Mark. Digital 70220 13.000,00 

CPE 1 SQuotas Gab. Contabilidade 69200 10.000,00 

CPE 1 SUNipessoal Agência Viagens 79110 14.650,00 

CPE 1 ENI Taxi 49320 32.500,00 

CPE 1 ENI Transp. Rod. Merc. 53200 11.250,00 

CPE 1 SQuotas Recrut. Promotores 82300 5.225,00 

CPE 1 SQuotas Consultoria 72220 18.200,00 

CPE 1 ENI Sushi 56210 2.500,00 

CPE 1 SQUotas Restaurante 56304 12.200,00 
  

 

Acompanhamento de projetos para Criação de Empresas, 3 Projetos 

(1 maio a 31 julho e 2017) 

Tipo de 
Incentivo / 
Financiamento 

P.T. Forma 
Jurídica 

Atividade Económica CAE Total de 
Investimento 

CPE 1 S. Unipessoal Com.Prod. Desinfestação 81291 14.350,00 

CPE 1 SQuotas Outras At. Recreativas 93294 26.750,00 

CPE 3 SQuotas Consultoria Fiscal 70220 30.000,00 
  

Legenda:  
CPE – Criação do próprio Emprego/ Programa de Apoio ao empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego 
L.C. – Linha de Crédito/ Programa de Apoio ao empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego 
TI – Trabalhador Independente 
ENI - Empresário Nome Individual 
S. Unipessoal - Sociedade Unipessoal por Quotas 
S. Quotas - Sociedade por Quotas 
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Atividade Acumulado

Apoio à Criação  e/ou desenvolvimento de empresas

Processos (atendimentos que resultaram em ficha) 98 224

 Atendimentos (presenciais+telefónicos+emails) 622 1314

Concepção de Projetos de Investimento

Número de Candidaturas 16 31

Investimento Previsto 262.127,00 888.837,00

Investimento/Projeto 16.382,94 128.943,00

Postos de Trabalho 16 38

Acompanhamento de Projetos de Investimento

Número de Candidaturas 3 3

Investimento Previsto 71.100,00 71.100,00

Investimento/Projeto 23.700,00 23.700,00

Postos de Trabalho 5 5

Dinamização de iniciativas 

CRIAÇÃO DE EMPREGO E ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO

Número de Iniciativas (Workshops em parceria com o IEFP, União de Freguesias 

de Santo António dos Cavaleiros e Frielas e Junta de Freguesia de Lousa)
7 15

Número de Participantes 84 187

ABORDAGEM AO MERCADO/FERRAMENTAS DE PESQUISA DE EMPREGO + 

EMPREENDEDORISMO
Número de Iniciativas (Workshops em parceria com Rede Social e União de 

Freguesias de Camarate Unhos e Apelação + “Diálogos Rumo ao Sucesso”, 

DCDJ/Gabinete de Juventude-Escola José Cardoso Pires) 2 2

Número de Participantes 33 33  

 

 

LOURES INVESTE | Investimento 

Funções da área do investimento da CM Loures 

Este Serviço pretende ser uma porta de comunicação desburocratizada e facilitadora entre o 

Investidor e a CML, correspondendo às pretensões dos empresários, assim como dos 

investidores/promotores, atuando em vertentes que integram o circuito do investidor, no que 

respeita às preocupações legais das instalações e da atividade, assim como informação e 

iniciativas na área específicas, nomeadamente, internacionalização, inovação, qualificação, 

financiamentos. 

Garantir a produção e a análise estatística das atividades económicas do Município de Loures, 

bem como, a gestão do cadastro de atividades económicas com o objetivo de efetuar o 

levantamento das empresas e promoção das mesmas. 

 
Desenvolver um programa de ação direcionado para o apoio, dinamização e promoção do tecido 

empresarial, no sentido da captação de investimento e promoção do desenvolvimento 

socioeconómico do nosso Município. 
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Atividade corrente 

Apoio às empresas/ empresários 

Atualização permanente do cadastro das empresas instaladas no Município; 

Visitas Técnicas às empresas; 

Informação sobre financiamentos e atividades de interesse para cada setor específico; 

Organização de eventos regulares e temáticos (workshops, encontros, etc.) de interesse para o 

tecido empresarial; 

Apoio aos principais clusters existentes no Município; 

Colaboração direta e específica com técnicos/chefe de Divisão de outros serviços. 

 
Apoio a novos investidores 

Atualização permanente da bolsa de terrenos e instalações; 

Visitas Institucionais e técnicas ao terreno; 

Contato com os Presidentes das Juntas de Freguesia e com técnicos de outros serviços da CML, 

quando necessário; 

Acompanhamento sistemático do investidor nas várias fases do processo de investimento.  

 
Projetos e ações em desenvolvimento: 

Cadastro das Atividades Económicas do Município de Loures; 

Apoio a empresários e novos investidores; 

Internacionalização; 

Inovação; 

Cooperação com Entidades Institucionais; 

Participação e divulgação de iniciativas remetidas por entidades 

Visitas a Empresas; 

Galardão de mérito empresarial; 

Cooperação com outras unidades da CM Loures. 

 
Cadastro das Atividades Económicas / Informação de indicadores económicos 

O Cadastro das Atividades Económicas do Município de Loures visa efetuar o levantamento de 

todas as empresas existentes no Município de Loures, reunindo um conjunto de informação que 

caracterize a atividade das mesmas (dimensão, volume de negócio, código de atividade 

económica, forma jurídica, entre outras). 

Em desenvolvimento a aquisição de uma Base de Dados das empresas instaladas (com sede ou 

só com instalações no Município), assim como informação estatística periódica. 
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Apoio a empresários e novos investidores 

Desenvolveu-se e disponibilizou-se um conjunto de informação que permitiu promover um 

atendimento personalizado junto de empresários e potenciais investidores. Traduzindo-se num 

apoio personalizado às empresas instaladas e a potenciais investidores, em interligação com 

outros serviços do Município. 

Disponibilização de informação sobre zonamentos industriais, terrenos, loteamentos e 

instalações, com aptidão para o exercício de atividades económicas, informação de legislação 

inerente aos licenciamentos e elaboração de pareceres socioeconómicos. 

 

Briefings nas Zonas Industriais 

Prevê-se a realização de briefings nos 6 zonamentos industriais (piloto), mais estruturados e 

relevantes, nomeadamente com a Zona Industrial Cruz da Pedra, Frielas e a Zona Industrial Figo 

Maduro, Prior Velho. 

 

 
Internacionalização  

A atual situação de crise que afeta todo o Mundo, em geral, mas que tem particular incidência 

em países da União Europeia, nomeadamente, em Portugal exige, entre outras medidas, a 

conquista e reforço das relações com os “Novos Países”.  

Pretende-se proporcionar às empresas instaladas neste Município, a possibilidade de um maior 

conhecimento dos mercados externos, dos mecanismos facilitadores para a exportação e a 

possibilidade de desenvolvimento de parcerias/alianças de negócio estratégicas. 

A relevância e os riscos da internacionalização são fatores que devem ser ponderados pelas 

empresas. Neste sentido encontra-se em preparação um seminário para abordar as questões da 

internacionalização, os incentivos e documentação de apoio com as regras nas transações 

internacionais. 

Em síntese o grande desafio passa por identificar potencialidades e interesses convergentes e 

encontrar complementaridades e benefícios nessas convergências. 

 
 
Galardão de Mérito Empresarial 

Com o objetivo de distinguir, mas sobretudo de dar visibilidade ao tecido empresarial do 

município, nomeadamente a sua capacidade empreendedora, sustentabilidade, boas práticas e 

inovação. 

Teve inicio o período de candidaturas no dia 10 de julho. 
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Atividade Maio/julho Acumulado

Cadastro das Atividades Económicas do Município de Loures

Cartografia 65 143

Apoio a empresários e novos investidores

 Potenciais Investidores e empresas instaladas 35 83

Reuniões e contactos efetuados 155 389

Workshop "Encontros Empresariais" 2 3

Workshop "Encontros Empresariais" (Reuniões preparatórias) 85 183

Workshop "Encontros Empresariais" (ações e reuniões de resolução/Juntas de Freguesia) 3 3

Cooperação com Entidades Institucionais

Colaboração com AICEP - InovContacto e outras entidades 1 5

Participação e divulgação de iniciativas remetidas por entidades

Embaixadas, Câmaras de Comércio, AICEP; IAPMEI; AERLIS; AIP; COTEC;DNA Cascais; BA; Universidades e 

outros 2 5

Visitas a Empresas

Visita técnicas 9 17

Cooperação com outras unidades da CMLoures

 Dialogos rumo ao sucesso - Sessões (Em conjunto com a DCDJ) 6 10

 Dialogos rumo ao sucesso - Visitas (Em conjunto com a DCDJ) 2 6  

 

 

 

LOURES INVESTE | Desenvolvimento Rural 

Promover projetos para o conhecimento e promoção do património com potencial para o 

desenvolvimento sustentável do território de Loures através do apoio e acompanhamento aos 

produtores e empreendedores, da aplicação de técnicas de animação territorial, Networking 

Empresarial, e do desenvolvimento de ações para a comunidade, dedicadas ao setor primário. 

 

AGRICULTURA 

Apoio aos agentes económicos do setor 

Acompanhamento/apoio/ atendimento a novos empresários/produtores 

Acompanhamento/apoio/ atendimento a empresários/produtores instalados 

Reuniões presenciais e atendimento telefónico;  

Registo de intenções e manifestações de interesse em investir no concelho 

Informação sobre financiamentos e atividades de interesse para o setor 

Visitas a explorações agrícolas 

Visitas a agricultores nas freguesias de Bucelas, Fanhões, Lousa e União de freguesias de Sto. 

Antão do Tojal e S. Julião do Tojal. 

Circuitos curtos de comercialização 

PROVE 

Acompanhamento dos novos 4 núcleos prove Loures 100% Bio e do núcleo convencional PROVE 

Loures: 
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5 de Junho: Realização de reunião de avaliação dos núcleos PROVE Loures 100% Bio. 

19 de Junho: sessão de networking – visita e degustação de produtos bio na Quinta da Cruz, em 

Unhos; 

24 de Julho: sessão de networking – visita e degustação de produtos bio na Quinta da Junqueira, 

no Freixial; 

Organização do funcionamento de banca na Feira Saloia do Pinheiro de Loures para divulgação 

do PROVE Loures 100% Bio, que esteve patente nos dias 17 e 18 de Junho de 2017, no largo 

Manuel Cardoso Lemos Duarte (chafariz), a pedido da organização do evento. Estiveram 

expostos produtos dos diversos produtores dos 4 núcleos Prove. 

Organização da participação dos agricultores do PROVE Loures convencional e 100% Bio na feira 

Saloia realizada a 23 de Julho, no âmbito das Festas do Concelho. 

 
MERCADO AGROBIO DE LOURES 

Acompanhamento do funcionamento no âmbito da parceria com a AGROBIO. 

 
Mercearia Santana-Sabores de Loures 

No âmbito do programa de dinamização da Mercearia Santana em Sacavém foram realizados os 

seguintes eventos de divulgação de produtos locais:  

Degustação de Queijos Saloios com a participação da TéTé (13 de maio) 

Há Prova na Mercearia, prova de vinhos dinamizada pela Confraria do Arinto de Bucelas (8 

julho). 

Sabores de Loures-Oficina de Degustação (produtos hortofrutícolas locais e transformados). A 

degustação foi assegurada por Joana Almeida do Pateo Orgânico. Foram apresentados os 

produtos hortofrutícolas do cabaz PROVE 100% Bio de Sacavém, tendo estado presente o 

produtos Firmino Jesus. 

 
Exposição Sabores da História 

Trabalho em cooperação com a Divisão de Cultura e com a ECSCLO para promover a 

dinamização da exposição Sabores da Historia de 16 a 21 de Outubro de 2017: Roteiro dos 

Sabores da História com 5 restaurantes aderentes; Mostra venda de produtos agrícolas e alfaias 

no Castelo com a participação da CAL e comercio Local; Troca de sementes de variedades locais 

com o apoio de um guardião de sementes da Colher para Semear.  
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Festas de Loures 2017 | Feira Saloia 

Apoio à preparação e acompanhamento da feira Saloia, em colaboração com a Divisão de 

Cultura, Jardim Major Rosa Bastos, Loures, 23 de julho, iniciativa integrada nas Festas de Loures 

2017. Participaram 9 agricultores convencionais e 2 em modo de produção biológico, trajados 

de saloios. Foi realizada uma troca de sementes tendo estado disponíveis para troca 12 

sementes cultivadas no concelho de Loures, por produtores locais que as disponibilizaram para 

troca: diversas sementes de agrião de água a grelo de couve, grelo de nabo, coentros, feijão 

papo de rola, cebola da terra, cebola atravessada, brócolos roxos da apelação; fava saloia, a 

couve de salemas. Algumas destas sementes estão na mesma família há várias gerações e são 

mantidas por guardiões de Sementes que ainda persistem no concelho. A Cooperativa Agrícola 

de Loures participou também na recriação da Feira de loures com a venda de barros, produtos 

hortícolas e encenação de venda de leite à época. Esta iniciativa proporcionou uma 

oportunidade de convívio entre agricultores e o contacto entre consumidores com os 

agricultores de forma direta e também, com um dos aspetos da cultura saloia. 

 
Estágios 

Acompanhamento do estágio curricular de Neusa Semedo aluna no Instituto Superior de 

Agronomia, licenciatura em engenharia do ambiente sobre agricultura sustentável. A estagiária 

elaborou-se um questionário de modo a caracterizar os agricultores do concelho de Loures, 

nomeadamente das freguesias de Lousa e Bucelas. Realizou visitas de campo tendo ficado a 

conhecer o funcionamento das explorações, as suas práticas agrícolas do ponto de vista da 

sustentabilidade ambiental e trabalhou propostas de melhoria dos seus desempenhos. O estágio 

decorreu durante o mês de Maio de 2017. 

 
Participação em eventos e formações 

Participação em iniciativas organizadas por parceiros como a A2S e Agrobio. 

 

 

VITIVINICULTURA 

Há Prova no Museu 

Há Prova no Museu teve início em maio de 2015, com o objetivo de promover a casta arinto e a 

região de Bucelas. A atividade resultou da parceria com os produtores de vinho e Confraria do 

Arinto de Bucelas, após a abertura da Loja do Vinho no Museu, de modo a garantir uma ação de 

dinamização como oferta regular do Museu do Vinho e da Vinha, à semelhança do que ocorre 

nos restantes museus da Rede Municipal de Museus. 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 150  
 

 
Este trabalho em rede permite uma maior afirmação do vinho e do enoturismo no território 

municipal. O vinho é um produto que agrega, diferencia e cria valor acrescentado à região de 

Bucelas, contribuindo para o desenvolvimento local. 

 
Há Prova no Museu é uma atividade regular que se realiza no primeiro e terceiro sábados de 

cada mês.  

 
De acordo com a calendarização da iniciativa Há Prova no Museu, realizaram-se seis provas de 

vinho no Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas, dinamizadas pelos produtores de Bucelas, da 

Rota de Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares e Prof. Virgílio Loureiro – Dias 6 e 20 de maio, 3 

e 17 de junho, 1 e 15 de julho. 

 
Arinto & Sabores Saloios 

Realizou-se a primeira edição da Mostra Arinto & Sabores Saloios dias 2 e 3 de junho, no Museu 

do Vinho e da Vinha e espaço envolvente, em Bucelas. 

Durante dois dias o programa integrou provas comentadas, vinho a copo, degustação de 

produtos saloios, sushi com Arinto, harmonizações de sabores, conversas sobre vinho, 

tasquinhas, animação de rua e música.  

Esta mostra de vinho arinto e de sabores saloios, com cerca de mil visitantes, caracterizou-se 

por ser um ponto de encontro de pessoas que gostam de associar sabores ao melhor que a 

região demarcada de Bucelas tem para oferecer: património, cultura e natureza. 

A mostra de vinho contou com a participação dos produtores de vinho do concelho de Loures: 

Boas Quintas, Chão do Prado, ENOPORT (Quinta do Boição), Monte do Roseiral, Quinta das 

Carrafouchas, Quinta da Murta, Quinta Nova de Bucelas, Wine Ventures (Quinta da Romeira), 

bem como a Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares, e a Comissão Vitivinícola da 

Região de Lisboa. 

A Confraria do Queijo Fresco da Região Saloia, Master Flavours of Portugal, Pão de 

Montachique, Produtores de Pão de Mafra, Morangos do Ivo, Limoneta Bicla de Sabores, Quinta 

da Reineta, Quinta dos Sentidos, Escola de Hotelaria de Colares, Joana Oliveira, Cervejaria BBQ 

Fish & SteakHouse, Restaurante Chão do Prado & Toc’ó Bicho, Adega do Convento, O Simões 

dos Leitões e o Tasco Galapito, representaram os sabores e as tasquinhas saloias. 
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Dinamização da Rota de Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares 

Para além das reuniões do Grupo de trabalho Intermunicipal da RVBCC, os quatro municípios 

que integram esta Rota estiverem presentes em vários eventos nacionais:  

Há Prova em Oeiras – de 5 a 7 maio, Palácio Marquês de Pombal 

Wine Summit – de 7 a 9 junho, Centro de Congressos do Estoril 

III ViniReguengos – de 9 a 11 junho, Reguengos de Monsaraz  

A RVBCC também esteve representada no Evento de Vinhos na Rua Augusta de 11 a 16 de julho 

em Lisboa, organizado pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVRLx), em conjunto com 

a Comunidade Intermunicipal de Oeste (OESTECIM) e com o apoio da Câmara Municipal de 

Lisboa. 

Vinhos de Lisboa na Rua Augusta é um evento dedicado à promoção dos vinhos da região de 

Lisboa e dos produtos endógenos dos vários municípios aderentes. Uma mostra diversificada 

com provas e vendas dos diversos vinhos e, em simultâneo, uma promoção do território como 

aposta no Enoturismo. 

Para além dos vinhos, Loures, Oeiras, Cascais e Sintra dinamizaram diariamente provas de 

outros produtos endógenos: queijos, pão, doces (queijadas, pastéis, bolos, compotas, frutos 

secos). 

 

Maio/julho Acumulado

1 - Apoio aos agentes económicos do setor 5 12

2 - Visitas a explorações agrícolas 12 17

3 - Há Prova no Museu 

Provas de Vinho no Museu do Vinho e da Vinha, Bucelas 6 14

4 - Há Prova na Mercearia

Prova de Vinho na Mercearia Santana, Sacavém (Vinho e Queijos) 2 2

Sabores de Loures-Oficina de Degustação (produtos hortofrutícolas locais e transformados) 1 1

5 - Arinto e Sabores Saloios

Evento de Vinhos em Bucelas 2 e 3 junho 1 1

6 - Dinamização da Rota de Vinhos Bucelas Carcavelos e Colares

Há Prova em Oeiras 1 1

Evento de Vinhos na Rua Augusta de 10 a 16 julho 1 1

Outras representações da RVBCC em eventos nacioanis 3 6

Atividade

 

 

OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Outros

x

Designação da Acção

Iniciativa – Arinto  Sabores Saloios em Bucelas

 
Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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LOURES INVESTE | Responsabilidade Social e Patrocínios  

CT 164 SUBCOMISSÃO SUSTENTABILIDADE 

Revisão da Tradução da Norma Internacional ISO 20400 para português. 

 

PATROCÍNIOS 

Acompanhamento de diversos pedidos de apoio a iniciativas municipais (Cápsulas para atividade 

de educação ambiental para o DA; Fórum Saúde e Bem-Estar da DHSSOAS; jantar Medieval do 

Arquivo Municipal).  

Festas do Concelho 

Acompanhamento dos processos de apoio às Festas de Loures 2017.  

Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho das Festas. 

Dossier de Patrocínios Iniciativas Municipais 2017 

Criação de Dossier de Iniciativas Municipais 2017 para apresentação a apoio por parte de 

empresas. 

 

Revitalização dos Centros Urbanos - Bolsa de Empresas ARU 

Convite a todas as empresas que operam no setor da construção civil, a aderir a uma Bolsa de 

Empresas ARU, através da oferta de condições preferenciais e exclusivas dirigidas às obras de 

reabilitação urbana realizadas nas 32 novas Áreas de Reabilitação Urbana, nomeadamente na 

aquisição de materiais de construção ou no recurso a prestação de serviços. 

 

Loures Arte Pública 

Participação nas reuniões de Apresentação do Projeto para 2017 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

REDE RSO-PT: Rede Nacional de Responsabilidade Social 

Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Práticas Laborais  

Participação em diversas reuniões do Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Práticas Laborais 

Elaboração de folheto “Código de Ética e Conduta para Organizações”. 

Organização da Conferência “Organizações Eficazes: Trabalho Digno e Crescimento Económico” 

a ter lugar dia 16 de Maio no Auditório da Universidade Lusófona de Lisboa 

 
Grupo de Trabalho Observatório 

Coordenação do Grupo de Trabalho 

Elaboração do relatório de atividades da REDE RSO-PT 2016 

Repertório de Boas Práticas de Responsabilidade Social 2015 
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Secretariado da RSO-PT 

Receção e resposta a pedidos de informação 

Divulgação de Iniciativas 

Apoio à Comissão de Acompanhamento 

 
Comissão de Acompanhamento  

Participação nas reuniões 

 

Responsabilidade Social Empresarial - empresas do Concelho de Loures 

Acompanhamento e colaboração de iniciativas de responsabilidade social da Hovione 

Organização com a Hovione da iniciativa de responsabilidade social corporativa “Corrida 

Hovione Loures “ a ter lugar no dia 14 de Maio em Loures. 

Articulação com diversos serviços municipais da logística inerente à Corrida Hovione Loures 

(Divisão de Desporto, Unidade de Turismo, Departamento de Ambiente, Polícia Municipal, DAIC) 

Apoio no desenvolvimento de projeto de responsabilidade social da empresa Chafariz 

relacionado com a formação em contexto de trabalho dirigido a grupos jovens desfavorecidos 

do concelho de Loures, em articulação com o GIP. 

 

OUTROS 

Representante do Município de Loures na Aliança para os ODS, designadamente participando 

ativamente no Grupo de Partes Interessadas enquanto representante das Autarquias. 

Nesta qualidade participa em diversas reuniões de trabalho convocadas pelo Global Compact 

Portugal, liderado pela APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial.  

Preparação do Concurso “Municípios do Ano Portugal 2017”. 

 

 
LOURES INOVA 

Por vontade das partes envolvidas no projeto – CML/MARL/Madan Parque – o Loures INOVA irá 

transformar-se num centro de negócios com serviços de incubação e aceleração e para isso 

adquirirá entidade própria, através da constituição de uma Associação. Esta medida foi 

anunciada, publicamente, durante a apresentação do Ecossistema de Inovação para o concelho 

de Loures, que se realizou no dia 26 de janeiro de 2017. No primeiro trimestre de 2017 foi feito 

o levantamento de necessidades para o funcionamento da estrutura, bem como a recolha de 

propostas técnicas necessárias à sua implementação. 
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Atividade Maio/julho Acumulado

Convites para adesão (mailing) 150 150,00

Reuniões com potenciais interessados 20 170

Reuniões com parceiros 4 174

Reuniões com entidades externas 11 185

Convites para a inauguração - mail ing 300 485

Convites para 1.ª reunião de Sócios e Parceiros 35 520  

 

 

GAC | GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR 

Nesta área, conforme a própria designação o indica, é uma área de trabalho, que tem como 

principal preocupação e objetivo informar os cidadãos sobre os direitos que lhes assistem na sua 

condição de consumidores, bem como apoiá-los em situações de conflitos de consumo. O 

atendimento personalizado, permite aos munícipes solicitar todo o tipo de informação sobre os 

problemas com que possam ser afetados na sua condição de consumidores. O serviço prestado 

ao consumidor, contempla diversas áreas de atuação, informação/mediação, conciliação de 

litígios de consumo. 

 

Endividamento dos Consumidores  

Com o objetivo de solucionar as questões de endividamento que nos eram colocadas, assinámos 

um protocolo com o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores/GOEC, 

entidade tutelada pelo Instituto Superior de Economia e Gestão/ ISEG, que promove atividades 

no domínio de ensino e da formação financeira e de atendimento e aconselhamento financeiro 

a munícipes e colaboradores. Este protocolo visa também a participação em projetos de 

divulgação em escolas e a prestação de consultoria na área da gestão de orçamentos familiares 

e de crédito. A DEI, apenas faz o atendimento de 1ª. Linha, que consiste num atendimento 

personalizado, onde passa a informação sobre como proceder em caso de pré-endividamento, 

endividamento e sobre-endividamento e encaminha o munícipe para o GOEC.  

 
A DEI/GAC faz um atendimento e em diversas situações relacionadas com o endividamento, 

atua de imediato com as entidades credoras ou aquelas, a quem por vezes são vendidos os 

créditos para cobrança.  

 
As entidades com maior percentagem com período em referência estão mencionadas no quadro 

abaixo: 
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Tipologia 

 

 

Empresa/ Entidade 

 

 

Comunicações 

 

 

 

 

MEO/NOS/VODAFONE/NOWO 

 

 

Energia/Água 

 

 

EDP COMERCIAL/GALPON/GOLDENERGY 

 

 

Outras empresas 

 

RÁDIO POPULAR/GIOVANI GALLI/BP LOURES 

CREDIBOM/BANCO COFIDIS/MEDICARI 

  

 
 

maio/julho Acumulado

Aconselhamento em questões de consumo

Prestação de informação e esclarecimento 8 24

Resolução de conflitos

Análise e tratamento de reclamações 19 67

Encaminhamento para entidade de competências especializada 2

Atendimentos telefónicos 81 282

Informação e educação ao consumidor                               

Iniciativas realizadas no âmbito da informação aos consumidores

Hovione - Finanças para não Financeiros 1 2

Projeto "Não te Risques do Mundo" - Hábitos de poupança     3 7

Rede Social

Centro Social e Paroquial da Bobadela

Sessão "Vamos fazer contas à vida" utentes de RSI 1 1

CECSSAC – Gerir o orçamento famil iar, hábitos de poupança 1 1

ALPM –Sessão de sensibilização 

Poupe na carteira e no ambiente com gestos simples 1 1

Centro Social e Paroquial Nuno Alvares Pereira Cmarate

Sessão de sensibil ização “Vamos fazer contas a vida 1 1

Projeto CLDS.G3

Associação Luíz Pereira da Motta – Sessão de sensibi lização 

Educação Financeira 1 1

Projeto "O Jogo do Poupinhas"

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI 2 2

Quinta da Alegria - Moscavide

Atividade
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TURISMO  

VISITE O NOSSO CONCELHO 

O Visite o Nosso Concelho é um programa de visitas ao património cultural, histórico, 

etnográfico, enológico, industrial e paisagístico do município. É composto por diversos 

itinerários cujo objetivo é levar o visitante a conhecer a história do município e o que de melhor 

este tem para oferecer. As inscrições são abertas ao público em geral, com um limite de 40 

participantes. 

 

Em maio realizaram-se 3 visitas: 

“Rumo à Investigação” – realizaram-se duas sessões – 11 de maio, que contou com 17 visitantes 

e 30 de maio, que contou com 16 visitantes. Realizou-se a visita ao Museu de Polícia Judiciária, 

no Barro.                 

“Entre o Antigo e o Moderno” – 20 de maio – contou com 12 visitantes, que tiveram a 

oportunidade de visitar a Capela da Quinta do Candeeiro e a Igreja Paroquial do Cristo Rei, 

ambos na Portela e a Igreja de Stº António de Moscavide. 

A 9 de junho teve lugar a visita “Rota do Vinho e dos Invasores”, que levou 17 participantes a 

conhecer o Centro Interpretativo das Linhas de Torres, o Reduto da Ajuda Grande e o Museu do 

Vinho e da Vinha, em Bucelas. 

 
FEIRA DO PARQUE 

Este evento decorre no Parque Adão Barata, e privilegia a promoção do artesanato e da tradição 

(antiguidades e peças em segunda mão) em todas as suas vertentes, bem como da 

consciencialização social e ambiental (produtos agrícolas, vinícolas e biológicos), ocorrendo 

entre abril e outubro. 

Na edição de maio, que decorreu no dia 28, participaram 26 expositores e na edição especial de 

verão, que decorreu nos dias 24 e 25 junho, participaram 19 expositores. 

 
FEVA – FEIRA DE ESTILOS DE VIDA ALTERNATIVOS 

Este evento tem como objetivo a promoção e divulgação de atividades associadas a estilos de 

vida alternativos, distintos das formas de viver dominantes e dos padrões enraizados na 

sociedade tradicional, incentivando modos de vida mais saudáveis. 

Decorreu no Parque da Cidade, nos dias 10 e 11 junho, tendo participado um total de 45 

expositores e cerca de 1.000 visitantes. 
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I MOSTRA DO PÃO-DE-LÓ TRADICIONAL DE LOURES 

O CLDS 3G – Rede em Movimento é um projeto de intervenção comunitária que pretende dar 

resposta às necessidades dos agentes locais, desenvolvido em parceria pelas instituições Luiz 

Pereira Motta, Associação “O Saltarico”, Casa do Gaiato de Lisboa e IP Trans. É um projeto que 

conta com o apoio da Câmara Municipal de Loures. Enquanto entidade propõe-se desenvolver e 

implementar atividades direcionadas para o desenvolvimento do potencial e 

empreendedorismo, para a requalificação pessoal, cultura, artes e desporto nas freguesias de 

Loures, Stº António dos Cavaleiros e União de Freguesias de Stº. Antão e S. Julião do Tojal. 

Neste sentido, e enquadrado no seu plano de ação, organizaram a “I Mostra do Pão-de-ló 

Tradicional de Loures”, no dia 10 de junho, com o apoio da Unidade de Turismo. 

A iniciativa teve como objetivo reavivar a tradição do Pão-de-ló em Loures, envolvendo as 

associações e demais entidades na realização de um concurso de pães-de-ló. A ação teve lugar 

no Jardim Major Rosa Bastos. 

Estiveram presentes no local 21 expositores, sendo vencedora a Pastelaria “O Rebuçado”. 

 
LOURES DESIGN 

Decorreu no dia 24 de junho em Sto. Antão do Tojal, sendo um evento que pretende reinventar 

conceitos de moda em Loures, misturar coleções e criadores, pretende dinamizar e posicionar o 

concelho de Loures como um espaço de dinâmica cultural. 

O principal objetivo é atrair novos criadores/designers para apresentar os seus projetos nesta 

iniciativa, acolhendo a nova vaga de criações com recurso a uma utilização privilegiada de 

matérias-primas naturais ou de materiais não convencionais, assentes num forte compromisso 

de responsabilidade ecológica e social. 

A iniciativa tem também, em todas as suas edições, uma abordagem de consciencialização social 

e ambiental, optando-se na edição deste ano por promover também os cuidados animais e 

práticas de adoção animal responsável, com presença da carrinha de adoção do Centro de 

Recolha Oficial. 

Participaram 80 manequins, tendo assistido cerca de 350 pessoas. 

 
FESTIVAL DO CARACOL SALOIO 

Decorreu de 7 a 26 de julho, tendo participado 71 expositores, divididos em 3 áreas: alimentar, 

artesanato e tasquinhas. 

Nesta fase, ainda não é possível informar consumos de bebidas e caracóis, sendo que se estima 

que tenham visitado o certame cerca de 100.000 pessoas. 
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FESTAS DE LOURES - FEIRA DE RUA 

Integrada das Festas do Concelho, esta feira decorreu de 21 a 25 de julho na Rua da República, 

em Loures. 

Participaram um total de 48 expositores. 

 
 
REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE  

Atividade maio, jun e jul-2017 Acumulado

Visite o nosso concelho - 11 maio 17 participantes

Visite o nosso concelho - 20 maio 12 participantes

Visite o nosso concelho - 30 maio 16 participantes

Visite o nosso concelho - 9 junho 17 participantes 109

Feira do Parque - 28 maio 26 participantes

Feira do Parque - 28 maio 200 visitantes

Feira do Parque - 24 e 25 junho 19 participantes

Feira do Parque - 24 e 25 junho 200 visitantes 503

FEVA 45 participantes

FEVA 1000 visitantes

Mostra de Pão de Ló 21 participantes

Mostra de Pão de Ló 500 visitantes

Loures Design 80 participantes

Loures Design 350 visitantes

Festival do Caracol Saloio 71 participantes

Festival do Caracol Saloio 100.000 visitantes

Feira de Rua - 21 a 25 julho 48 participantes  

 

 

 

AGRICULTURA PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 

Florestação 

Promoção da Florestação 

Atividade Maio_Junho_Julho Acumulado

Plantações e retanchas (hectares) 0,00 2,13

Desramação (hectares) 0,00 0,00

Desramação (n.º) 1 5

Abates/Cortes de árvores (nº) 2 10

Silvicultura (hectares) 0,30 2,41

Serviço Público pelos Sapadores Florestais (Serra de Sintra) (hectares) 0,61 5,37

Alerta amarelo - vigilância eSF's (dias) 35 38

Defesa da Floresta Contra Incêndio eSF's (dias) 42 45

Recuperação da Rede Viária Florestal-RVF (quilómetros) 1,68 1,68

Faixas de Gestão de Combustível 30m/depósitos de água (hectares) 2,33 2,33

Faixas de Gestão de Combustível 10m/RVF (hectares) 0,97 0,97  
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MELHORAR A REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

No âmbito da melhoria da rede viária municipal foram concluídas, no período em análise, as 

seguintes intervenções: 

Em 

Preparação
Em curso Concluído

Projetos

x

Nova ligação rodoviária entre a Rua Padre Antonio Vieira e a Rotunda do Funchal em Loures x

Projecto para nova Rotunda de À-das-Lebres x

x

Obras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prestação de Serviços

x

Repavimentação dos arruamentos em falta no Bairro da Paradela

Repavimentação da Rua Bordalalo Pinheiro no Bº  dos troviscais em S. João da Talha

Repavimentação de Diversos Arruamentos no Concelho

Repavimentação do Viaduto do Almirante e Tratamento de Juntas de Dilatação

Repavimentação da rua Francisco Maria Borges em Santo Antão do Tojal

Administração Direta

Repavimentação do Bº Maroitas em São João da Talha e do Bº das Courelas em Santa Iria de 

Azóia

Designação da Acção

Grupo de Trabalho Titularidade das Vias 

Empreitadas

Projecto para o Parque estacionamento nas Tinalhas

Repavimentação do Beco da RÉ  e Rua João dos Santos em Camarate

Empreitada de trabalhos genéricos

Empreitada Fresagem de Pavimentos em Vias Municipais

Repavimentação da Travessa da Vinha e troços da Rua José Relvas e Rua Isaura Sequeira da Silva  - 

Catujal

Conservação e Manutenção de SLAT (Sinalização Luminosa Automática de Trânsito)

Levantamento e diagnostico do estado de conservação das passagens de peões

Repavimentação no Bº da Esperança em S.João da Talha

Tapa buracos no IKEA

Muro de Suporte de Terras na Estrada da Tesoureira

Criação de caminho pedonal em lousa na Rua 25 de Abril

Execução de sinalização vertical no município

Execução de Reservas de Estacionamento 

Execução de Sinalização Horizontal no Municipio de Loures

 

Em preparação- Trabalho que já foi objecto de intervenção do departamento mas que por factores externos ao mesmo ainda não se encontra em curso

Em curso-  Trabalho que se encontra em elaboração no DOM e a sua conclusão depende apenas de factores internos ao Departamento  
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Execução Orçamental 
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A execução orçamental da Receita (recebimentos) e Despesa (pagamentos) até ao mês de julho 

de 2017 foi a seguinte: 

Dotação Dotação

atual atual

Corrente 108.939.110,00 55.123.272,72 Corrente 96.081.186,00 44.136.549,36

Capital 13.060.212,44 6.179.299,36 Capital 33.762.635,52 10.817.547,24

saldo gerência 7.844.499,08 7.844.499,08 Total 129.843.821,52 54.954.096,60

Total 129.843.821,52 69.147.071,16

                                                       Receita                                                       Despesa

Recebido Paga

 
 

Receita 

Apresentam-se quadros - resumo com execução orçamental até ao período em análise. 
 

Quadro de Execução Orçamental da Receita 

Orçamento 

atual
31-07-2017 % Orç.

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 47.079.301,00 25.543.161,93 54,26%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 28.620.467,00 13.524.439,84 47,25%

   Imposto Único de Circulação 4.980.479,00 3.070.786,54 61,66%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 9.002.984,00 8.251.021,58 91,65%

   Derrama s/IRC 4.443.850,00 641.010,99 14,42%

   Impostos Abolidos+Outros 31.521,00 55.902,98 177,35%

Impostos Indirectos 2.999.738,00 1.938.713,43 64,63%

Tx. Multas e Outras Penalidades 1.712.475,00 2.528.464,09 147,65%

Rend. Propriedade 1.472.009,00 1.205.569,99 81,90%

Transferências Correntes 30.894.014,00 17.687.769,10 57,25%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 7.968.430,00 4.648.245,00 58,33%

   Fundo Social Municipal 2.492.483,00 1.453.942,00 58,33%

   Participação Fixa no IRS 9.833.011,00 5.735.919,00 58,33%

   Outras 10.600.090,00 5.849.663,10 55,19%

Venda de Bens e Serviços Correntes 13.961.572,00 3.093.289,62 22,16%

Outras Receitas Correntes 10.820.001,00 3.126.304,56 28,89%

SUBTOTAL (a) 108.939.110,00 55.123.272,72 50,60%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 48.214,00 0,00 0,00%

Transferências de Capital 4.361.389,44 782.832,86 17,95%

   Fundo Equilibrio Financeiro 885.381,00 516.467,00 58,33%

   Cooperação Técnica 752.489,00 0,00 0,00%

   Outras 2.723.519,44 266.365,86 9,78%

Passivos Financeiros 7.633.895,00 5.093.502,56 66,72%

Outras Receitas de Capital 1.000.001,00 246.800,40 24,68%

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 16.713,00 56.163,54 336,05%

SUBTOTAL (b) 13.060.212,44 6.179.299,36 47,31%

Saldo Gerencia anterior 7.844.499,08 7.844.499,08 100,00%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 129.843.821,52 69.147.071,16 53,25%  
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Variação da Receita 

jul-17 jul-16 %

Corrente 55.123.272,72 52.989.212,13 2.134.060,59 4,03%

Capital 6.179.299,36 3.063.240,83 3.116.058,53 101,72%

Total 61.302.572,08 56.052.452,96 5.250.119,12 9,37%

Saldo Gerência 7.844.499,08 3.424.285,20 4.420.213,88 129,08%

Total 69.147.071,16 59.476.738,16 9.670.333,00 16,26%

Receitas
Valor (€) Variação

 
 

As Receitas Totais, sem saldo de gerência, apresentam à data, uma arrecadação superior à 

realizada em período homólogo em cerca de 5,3M€, resultado que se deve fundamentalmente 

quer à arrecadação do Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis (IMT), quer 

à arrecadação das receitas do empréstimo de m/l prazo.  

Considerando a variação da Receita com saldo de gerência, verifica-se um aumento de 9,7M€. 
 

31-07-2017 31-07-2016

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 25.543.161,93 22.867.490,89 2.675.671,04 11,70%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 13.524.439,84 13.001.142,54 523.297,30 4,03%

   Imposto Único de Circulação 3.070.786,54 2.936.242,36 134.544,18 4,58%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 8.251.021,58 5.989.554,44 2.261.467,14 37,76%

   Derrama s/IRC 641.010,99 920.884,30 -279.873,31 -30,39%

   Impostos Abolidos+Outros 55.902,98 19.667,25 36.235,73 184,24%

Impostos Indirectos 1.938.713,43 2.451.739,32 -513.025,89 -20,92%

Tx. Multas e Outras Penalidades 2.528.464,09 1.755.172,54 773.291,55 44,06%

Rend. Propriedade 1.205.569,99 506.562,78 699.007,21 137,99%

Transferências Correntes 17.687.769,10 16.750.233,10 937.536,00 5,60%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 4.648.245,00 3.989.692,00 658.553,00 16,51%

   Fundo Social Municipal 1.453.942,00 1.453.942,00 0,00 0,00%

   Participação Fixa no IRS 5.735.919,00 6.122.095,00 -386.176,00 -6,31%

   Outras 5.849.663,10 5.184.504,10 665.159,00 12,83%

Venda de Bens e Serviços Correntes 3.093.289,62 3.182.944,74 -89.655,12 -2,82%

Outras Receitas Correntes 3.126.304,56 5.475.068,76 -2.348.764,20 -42,90%

SUBTOTAL (a) 55.123.272,72 52.989.212,13 2.134.060,59 4,03%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 0,00 76.847,48 -76.847,48 -100,00%

Transferências de Capital 782.832,86 827.213,22 -44.380,36 -5,37%

   Fundo Equilibrio Financeiro 516.467,00 443.296,00 73.171,00 16,51%

   Cooperação Técnica 0,00 383.917,22 -383.917,22 -100,00%

   Outras 266.365,86 0,00 266.365,86

Passivos Financeiros 5.093.502,56 2.146.410,28 2.947.092,28 137,30%

Outras Receitas de Capital 246.800,40 10.929,70 235.870,70 2158,07%

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 56.163,54 1.840,15 54.323,39 2952,12%

SUBTOTAL (b) 6.179.299,36 3.063.240,83 3.116.058,53 101,72%

Saldo Gerencia anterior 7.844.499,08 3.424.285,20 4.420.213,88 129,08%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 69.147.071,16 59.476.738,16 9.670.333,00 16,26%

Variação
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Despesa 

Apresentam-se quadros - resumo com execução orçamental à data de 31 de julho de 2017. 

 

Execução Orçamental da Despesa 

Orçamento 

atual
31-07-2017 % Orç.

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 42.292.373,00 23.509.880,50 55,59%

Aquisição de Bens e Serviços 39.548.223,00 12.895.636,82 32,61%

Encargos Correntes da Dívida 651.019,00 81.119,44 12,46%

Transferências Correntes 12.046.521,00 6.625.775,32 55,00%

   Freguesias 7.204.785,00 4.089.243,28 56,76%

   Outras 4.841.736,00 2.536.532,04 52,39%

Subsidios 580.000,00 350.000,00 60,34%

Outras Despesas Correntes 963.050,00 674.137,28 70,00%

SUBTOTAL (a) 96.081.186,00 44.136.549,36 45,94%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 27.012.097,52 7.848.901,71 29,06%

Investimentos 26.885.264,52 7.834.135,90 29,14%

   Terrenos 144.300,00 43.500,00 30,15%

   Habitação 770.600,00 24.371,55 3,16%

   Edifícios 1.309.418,00 137.582,48 10,51%

   Construções Diversas 4.425.423,52 929.174,14 21,00%

   Material de Transporte 331.000,00 8.895,36 2,69%

   Outros 19.904.523,00 6.690.612,37 33,61%

Locação Financeira 126.833,00 14.765,81 11,64%

Transferências de Capital 2.919.970,00 1.452.202,36 49,73%

   Freguesias 2.503.598,00 1.269.014,87 50,69%

   Outras 416.372,00 183.187,49 44,00%

Activos Financeiros 318.635,00 312.635,00 98,12%

Passivos Financeiros 3.511.933,00 1.203.808,17 34,28%

Outras despesas de capital

SUBTOTAL (b) 33.762.635,52 10.817.547,24 0,32

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 129.843.821,52 54.954.096,60 42,32%  
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Variação da Despesa 

 

jul-17 jul-16 %

Corrente 44.136.549,36 46.710.266,55 -2.573.717,19 -5,51%

Capital 10.817.547,24 6.772.954,48 4.044.592,76 59,72%

Total 54.954.096,60 53.483.221,03 1.470.875,57 2,75%

Despesas
Valor (€) Variação

 
 

 

As Despesas Totais apresentam um aumento de 2,75%, em relação ao período homólogo, ou 

seja + 1,5M€, o que resulta fundamentalmente do aumento das despesas com Investimentos, 

que apresentam um aumento de + 5,6M€. 

 

31-07-2017 31-07-2016

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 23.509.880,50 23.560.503,51 -50.623,01 -0,21%

Aquisição de Bens e Serviços 12.895.636,82 15.878.474,69 -2.982.837,87 -18,79%

Encargos Correntes da Dívida 81.119,44 236.778,36 -155.658,92 -65,74%

Transferências Correntes 6.625.775,32 6.088.382,65 537.392,67 8,83%

   Freguesias 4.089.243,28 4.032.647,99 56.595,29 1,40%

   Outras 2.536.532,04 2.055.734,66 480.797,38 23,39%

Subsidios 350.000,00 350.987,20 -987,20 -0,28%

Outras Despesas Correntes 674.137,28 595.140,14 78.997,14 13,27%

SUBTOTAL (a) 44.136.549,36 46.710.266,55 -2.573.717,19 -5,51%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 7.848.901,71 2.222.126,12 5.626.775,59 253,22%

Investimentos 7.834.135,90 2.208.170,83 5.625.965,07 254,78%

   Terrenos 43.500,00 60.563,97 -17.063,97 -28,18%

   Habitação 24.371,55 32.763,26 -8.391,71 -25,61%

   Edifícios 137.582,48 1.050.535,91 -912.953,43 -86,90%

   Construções Diversas 929.174,14 536.842,83 392.331,31 73,08%

   Material de Transporte 8.895,36 115.200,00 -106.304,64 -92,28%

   Outros 6.690.612,37 412.264,86 6.278.347,51 1522,89%

Locação Financeira 14.765,81 13.955,29 810,52 5,81%

Transferências de Capital 1.452.202,36 1.433.044,20 19.158,16 1,34%

   Freguesias 1.269.014,87 1.223.217,01 45.797,86 3,74%

   Outras 183.187,49 209.827,19 -26.639,70 -12,70%

Activos Financeiros 312.635,00 312.635,00 0,00 0,00%

Passivos Financeiros 1.203.808,17 2.805.149,16 -1.601.340,99 -57,09%

Outras despesas de capital

SUBTOTAL (b) 10.817.547,24 6.772.954,48 4.044.592,76 59,72%

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 54.954.096,60 53.483.221,03 1.470.875,57 2,75%

Variação
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Mapa resumo das Opções do Plano 

A execução das Opções do Plano representa o quadro de desenvolvimento da intervenção 

Municipal e apresenta as intervenções dos vários pelouros. 

1 Funções gerais 21.011.014,00      18.050.079,62   16.546.131,22   7.048.202,64     

1.1. Serviços  gerais  de a dminis tra çã o públ ica 19.110.311,00      16.172.983,34   14.669.334,94   5.932.732,11     

1.1.1. Adminis traçã o geral 19.110.311,00      16.172.983,34   14.669.334,94   5.932.732,11     

1.1.1.1. Edi ficios  e Imóveis 5.148.344,00        4.313.408,59     3.783.738,67     415.394,55        

1.1.1.2. Materia l  de Trans porte 463.000,00           423.766,14        187.856,08        14.283,96          

1.1.1.3. Maquinaria  e Equipamento 1.854.687,00        1.186.847,92     954.225,48        582.935,38        

1.1.1.4. Gestã o dos  Recursos Humanos 724.539,00           652.574,71        649.799,28        314.254,35        

1.1.1.5. Gestã o das  a ctivida des  re laciona is 672.509,00           373.932,91        367.763,71        191.659,76        

1.1.1.6. Acordos de geminaçã o e outros apoios 86.200,00             34.409,30          34.409,30          -                     

1.1.1.7. Reforço da ca pacidade de organiz.pla nea m. e  ges tão 83.000,00             10.411,93          10.411,93          953,23               

1.1.1.8. Outras  a cções 10.078.032,00      9.177.631,84     8.681.130,49     4.413.250,88     

1.2. Segura nça e ordem públ ica s 1.900.703,00        1.877.096,28     1.876.796,28     1.115.470,53     

1.2.1. Protecçã o ci vi l  e luta  contra incêndios 1.806.554,00        1.803.578,34     1.803.278,34     1.051.310,71     

1.2.1.1. Apoio a  actividade dos  bombei ros 1.801.256,00        1.799.749,31     1.799.449,31     1.048.181,68     

1.2.1.3. Outras  a cções 5.298,00               3.829,03            3.829,03            3.129,03            

1.2.2. Pol íci a  municipa l 94.149,00             73.517,94          73.517,94          64.159,82          

2 Funções sociais 37.714.204,00      30.391.826,05   26.379.532,83   12.879.433,15   

2.1. Educa ção 13.023.036,00      11.047.002,69   10.680.604,01   5.767.701,95     

2.1.1. Ens ino nã o superior 5.969.665,00        4.554.597,26     4.338.111,09     3.131.266,86     

2.1.1.1. Dotar a  rede es cola r concelhia  de equip.adequado 4.270.595,00        3.285.263,18     3.087.277,10     2.068.356,23     

2.1.1.2. Fomentar a  l i g.da es cola ao meio e do ens.à  vida 1.699.070,00        1.269.334,08     1.250.833,99     1.062.910,63     

2.1.2. Serviços  a uxi l ia res  de ens ino 7.053.371,00        6.492.405,43     6.342.492,92     2.636.435,09     

2.1.2.1. Acçã o Socia l  Escolar 7.053.371,00        6.492.405,43     6.342.492,92     2.636.435,09     

2.2. Saúde 94.500,00             4.955,69            4.955,69            4.107,69            

2.2.2. Campa nhas  de educa çã o e s ensibi l i zaçã o p/a s a úde 94.500,00             4.955,69            4.955,69            4.107,69            

2.2.2.3. Campa nhas  de promoção da s aúde no concelho 8.500,00               4.955,69            4.955,69            4.107,69            

2.2.2.4. Const. Rep. e beneficia ção de edi fícios 86.000,00             -                     -                     -                     

2.3. Segura nça e a cção socia l 1.794.611,00        1.782.336,97     1.780.922,99     1.441.283,67     

2.3.2. Acçã o s ocia l 1.794.611,00        1.782.336,97     1.780.922,99     1.441.283,67     

2.3.2.1. Const. Rep.e beneficiaçã o de edi fícios 1.794.611,00        1.782.336,97     1.780.922,99     1.441.283,67     

2.4. Ha bita ção e s ervi cos colectivos 18.671.355,00      14.837.615,27   11.919.830,65   4.414.168,82     

2.4.1. Ha bita ção 1.189.100,00        521.845,94        335.760,68        130.110,86        

2.4.1.1. Incent.e prom.a  melhoria  do parque ha bita ciona l 302.000,00           229.090,45        85.494,77          71.563,03          

2.4.1.6. Apoio a  es tra tos  s ócioeconómicos  carencia dos 773.600,00           236.761,87        201.083,29        51.352,95          

2.4.1.7. Intervenção comunitári a 51.000,00             31.043,17          24.232,17          232,17               

2.4.1.9. Apoio a  intervenção 62.500,00             24.950,45          24.950,45          6.962,71            

2.4.2. Ordenamento do terri tório 5.642.823,00        4.262.764,28     3.959.517,58     2.301.906,64     

2.4.2.1. Acess ibi l ida de, mobi l ida de em espaço urbano 425.981,00           399.408,84        399.408,84        187.185,03        

2.4.2.3. Reabi l i ta çã o e revi ta l i za ção urbana 4.714.843,00        3.525.103,10     3.222.167,13     1.966.874,29     

2.4.2.5. Outras  a cções 123.554,00           44.454,19          44.454,19          10.505,30          

2.4.2.6. Dotar o concelho de adeq.rede de i lum.públ i ca 378.445,00           293.798,15        293.487,42        137.342,02        

2.4.3. Saneamento 7.249.731,00        7.249.731,00     6.187.278,42     1.374.950,76     

2.4.6. Protecçã o do meio ambiente e cons erva ção da  na tureza 4.589.701,00        2.803.274,05     1.437.273,97     607.200,56        

2.4.6.1. Limpeza  urba na 108.238,00           49.165,32          38.710,32          27.176,08          

2.4.6.2. Serviços  urba nos 518.060,00           172.868,74        161.094,82        77.601,64          

2.4.6.3. Criar, manter e pres erva r es pa ços  verdes 1.664.966,00        1.055.854,55     707.581,79        243.573,63        

2.4.6.4. Intervenções no meio ambiente 1.959.737,00        1.385.888,47     391.005,09        182.093,10        

2.4.6.5. Construir a mpl iar cemitérios  de forma  planeada 338.700,00           139.496,97        138.881,95        76.756,11          

2.5. Servicos  cul tura is , recreativos  e rel igios os 4.130.702,00        2.719.915,43     1.993.219,49     1.252.171,02     

2.5.1. Cultura 2.549.936,00        1.865.351,99     1.294.316,99     936.797,10        

2.5.1.1. Const.Rep.e beneficiação de edi fíci os 432.700,00           370.566,55        -                     -                     

2.5.1.2. Lei tura públ ica 151.978,00           67.551,93          66.803,91          29.091,25          

2.5.1.3. Artes  e Ofícios 27.001,00             9.992,15            6.992,15            4.824,15            

2.5.1.4. Mús ica 243.360,00           141.560,38        78.885,38          33.233,92          

2.5.1.5. Tea tro 64.500,00             38.625,10          13.750,10          12.383,30          

2.5.1.6. Mus eologia 173.200,00           63.709,43          55.501,27          34.440,27          

2.5.1.7. Tradições  Regionais 107.200,00           60.191,74          19.191,74          19.191,74          

2.5.1.8. Comemorações 278.200,00           259.419,61        243.921,61        225.924,39        

2.5.1.9. Gestã o de Equipamentos  e  outras  a cções 1.071.797,00        853.735,10        809.270,83        577.708,08        

2.5.2. Desporto, recreio e lazer 950.666,00           378.129,50        360.729,50        194.614,40        

2.5.2.1. Const. rep.e  benef. de edi fi cios  e colectividades 466.119,00           127.393,45        115.093,45        -                     

2.5.2.2. Desporto na  escola 500,00                  426,11               426,11               426,11               

2.5.2.3. Plano de des env. do a tletismo 46.200,00             11.100,00          6.000,00            -                     

2.5.2.4. Plano de des env. do judo 6.500,00               371,00               371,00               -                     

2.5.2.5. Plano de des env. de ginás tica 1.000,00               590,00               590,00               590,00               

2.5.2.6. Plano de des env. de xa drez 7.000,00               2.503,06            2.503,06            1.390,05            

2.5.2.8. Plano de des env. des porto sénior 47.100,00             25.947,24          25.947,24          25.947,24          

2.5.2.9. Plano de des env. do futebol  e outra s acções 376.247,00           209.798,64        209.798,64        166.261,00        

2.5.3. Outras  a ctividades  cívica s  e re l igios as 630.100,00           476.433,94        338.173,00        120.759,52        

2.5.3.1. Viver a  infância 5.000,00               3.603,46            3.603,46            3.603,40            

2.5.3.2. Viver a  juventude 106.000,00           83.702,82          76.155,54          55.918,16          

2.5.3.3. Viver a  3ª ida de 195.500,00           159.463,32        28.775,81          11.479,56          

2.5.3.4. Intervi r nas  condi ções  s ocia is 323.600,00           229.664,34        229.638,19        49.758,40          

3 Funções económicas 8.254.175,52        6.326.453,39     5.752.457,94     2.019.671,43     

3.1. Agricul tura , pecuá ria, s i lvicul tura, caça e pes ca 28.352,00             15.689,94          15.689,94          15.312,00          

3.1.1. Floresta ção 28.352,00             15.689,94          15.689,94          15.312,00          

3.1.1.1. Briga da  de s apa dores  flores tai s -                         -                     -                     -                     

3.1.1.2. Promoçã o da floresta ção 28.352,00             15.689,94          15.689,94          15.312,00          

3.3. Transportes e comunica ções 7.678.867,52        5.954.564,51     5.402.598,36     1.803.072,67     

3.3.1. Transportes rodoviári os 7.678.867,52        5.954.564,51     5.402.598,36     1.803.072,67     

3.3.1.1. Melhora r a  rede viá ria 6.696.596,52        5.225.671,14     4.741.527,19     1.720.800,86     

3.3.1.2. Promover a  s i nal i za ção adequada 982.271,00           728.893,37        661.071,17        82.271,81          

3.4. Comércio e turis mo 299.076,00           208.239,61        208.239,61        108.606,79        

3.4.1. Merca dos  e  fe i ras 30.876,00             19.007,94          19.007,94          -                     

3.4.1.1. Const.Rep.e beneficiação de merca dos e fe i ras 30.876,00             19.007,94          19.007,94          -                     

3.4.2. Turis mo 268.200,00           189.231,67        189.231,67        108.606,79        

3.4.2.1. Divulga ção inicia tivas  turis ticas 268.200,00           189.231,67        189.231,67        108.606,79        

3.5. Outras  funções económicas 247.880,00           147.959,33        125.930,03        92.679,97          

3.5.1. Desenvol vimento economico e aba st. públ i co 247.880,00           147.959,33        125.930,03        92.679,97          

3.5.1.1. Potenciar o des envolvimento economico 247.880,00           147.959,33        125.930,03        92.679,97          

4 Outras funções 13.872.003,00      13.624.211,66   13.368.880,03   7.111.706,06     

4.1. Opera ções  da dívida  a utá rqui ca 4.129.785,00        4.032.980,86     3.796.754,19     1.281.999,00     

4.1.1. Insti tuições Financeira s 4.129.785,00        4.032.980,86     3.796.754,19     1.281.999,00     

4.2. Transferências  entre adminis trações 9.423.583,00        9.272.595,80     9.259.490,84     5.517.072,06     

4.2.2. Adminis traçã o Local 8.843.583,00        8.843.583,00     8.830.478,04     5.167.072,06     

4.2.3. Empres as  Municipa is  e Intermunicipais 580.000,00           429.012,80        429.012,80        350.000,00        

4.3. Diversa s nã o especi fica das 318.635,00           318.635,00        312.635,00        312.635,00        

4.3.1. Gestã o Pa rticipa ções  de Ca pita l 312.635,00           312.635,00        312.635,00        312.635,00        

80.851.396,52      68.392.570,72   62.047.002,02   29.059.013,28   

Pagamento

TOTAL

Objetivo Descrição Dotação Atual Cabimento Compromisso

  
 

As Grandes Opções do Plano representam 52,9% do total das despesas pagas até 31 de julho de 

2017. 
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PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL  

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o 

cálculo do equilíbrio orçamental, apresentasse o seguinte quadro demonstrativo.  
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Análise Patrimonial 

(classe 2 – Terceiros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 170  
 

 
Divida de Terceiros 

A divida de Terceiros, à data de 31 de julho de 2017, totaliza cerca de 23,7 M€. 

21.1 Clientes c/c 457.368,07 378.482,66 78.885,41

21.2 Contribuintes c/c 350.863,77 443.757,25 -92.893,48

21.2.2 Impostos  Indiretos 120.253,20 161.270,60 -41.017,40

21.2.3 Taxas 230.610,57 282.486,65 -51.876,08

21.3 Utentes c/c 4.691.585,99 4.959.320,36 -267.734,37

21.3.1 Utentes   c/c - Agregada 943.946,18 986.618,47 -42.672,29

21.3.2 Utentes  c/c - Individual 3.747.639,81 3.972.701,89 -225.062,08

21.8 Clientes, Contribuintes e Utentes Cobrança Duvidosa 17.437.093,24 17.358.538,76 78.554,48

21.8.1 Cobranças  em Atraso 12.880.893,29 12.773.755,12 107.138,17

21.8.2 Cobranças  em Li tígio 4.556.199,95 4.584.783,64 -28.583,69

26.8.2 Devedores Transferências p/Autarquias Locais 90.512,06 90.512,06 0,00

26.8.5 Outros Devedores 522.180,50 2.174.380,19 -1.652.199,69

23.549.603,63 25.404.991,28 -1.855.387,65

21.5 Clientes, Contrib. e Utentes MLP 15.748,08 15.748,08 0,00

21.5.3 Utentes   c/c MLP 15.748,08 15.748,08 0,00

26.8.5 Outros Devedores 141.028,80 141.028,80 0,00

156.776,88 156.776,88 0,00

23.706.380,51 25.561.768,16 -1.855.387,65TOTAL DÍVIDA DE TERCEIROS

Descrição

TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZO

TOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZO

31-jul-17 var.31-dez-16
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Divida a Terceiros 

 

A Divida a Terceiros, excluindo empréstimos, regista no período em análise, cerca de 7,2M€, 

distribuídos da seguinte forma: divida de curto prazo, com 4,6M€ e dívida de médio e longo 

prazo com 2,5M€. 

 

22.1 Fornecedores c/c 694.617,18 68.495,78 626.121,40

22.6 Fornecedores c/c com Factoring 117.196,75 117.196,75

22.8 Fornecedores em Recepção e Conferencia c/c 1.029.635,46 1.530.464,20 -500.828,74

25.2 Credores pela execução do orçamento 386.812,90 386.812,90

26.1.1 Fornecedores de Imobilizado 519.949,96 2.456,19 517.493,77

26.1.3 Leasing 28.840,03 43.605,84 -14.765,81

26.1.8 Fornecedores de Imobilizado em Recepção e Conferência 691.651,14 479.205,75 212.445,39

26.7 Consultores, Assessores e Intermediários 3.320,22 3.320,22

26.8.4 Credores Transferências das autarquias Locais 335.657,21 114.600,31 221.056,90

26.1.6 Fornecedores de Imobilizado c/Factoring 8.621,23 0,00 8.621,23

26.8.8.2.6.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal 312.635,00 625.270,00 -312.635,00

26.8.6.2/3 e 5 Credores Diversos 520.989,06 512.876,79 8.112,27

4.649.926,14 3.376.974,86 1.272.951,28

26.8.8.2.6.2 FAM - Fundo de Apoio Municipal 2.501.082,82 2.501.082,82 0,00

2.501.082,82 2.501.082,82 0,00

7.151.008,96 5.878.057,68 1.272.951,28

23 Empréstimos Obtidos 30.170.856,29 26.281.161,90 3.889.694,39

         Médio e Longo Prazo 30.170.856,29 26.281.161,90 3.889.694,39

30.170.856,29 26.281.161,90 3.889.694,39

Descrição

TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZO

TOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZO

TOTAL DÍVIDA A TERCEIROS

TOTAL DÍVIDA EMPRÉSTIMOS

var.31-dez-1631-jul-17

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Relatório Assembleia Municipal 

 

Página 172  
 

 

 
 

 A divida a terceiros da autarquia, inclui um valor de cerca de 3M€, resultante da participação do 

Município no FAM1 (0,5M€ de curto prazo e 2,5 de m/l prazo). Excluindo o valor resultante da 

referida obrigação, o total da divida a terceiros no período em analise apresentaria um valor de 

4,13M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fundo de Apoio Municipal (FAM) – encontra-se regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, 
sendo que a participação do Município de Loures perfaz 4.376.892,82 €, a sua realização ocorrerá no 
prazo máximo de sete anos, em duas prestações anuais. O reconhecimento da participação, esta 
espelhado no quer no passivo quer no ativo (Obrigações e Títulos de Participação). 
No ano de 2017 o Município de Loures já procedeu há participação no valor de 312.635,00 €.  
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Recursos Hierárquicos e 

Processos Judiciais 

Pendentes 
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Relação de Processos Judiciais – Dr. Fernando Fontinha 
 

Alegações sucessivas

Presidente Câmara Municipal 

de Loures
Expropriação

Recurso
Anulação de acto 

administrativo

Aguarda notificação 

para alegações

C M Loures Acção

Vereador Dantas Ferreira Recurso
Anulação de acto 

administrativo
Alegações sucessivas

Indemnização por 

expropriação 

Aguarda decisão sobre 

aclaração e reforma do 

Acórdão

Pagamento de 

serviços

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

PEDIDONATUREZA

Trib. de F.C. de Loures/ 

3º Juízo Cível
931/97 António Manuel Pedro

TACL/ 1ª Secção 722/97 Branco & Branco, Lda C M Loures Recurso
Recurso de acto 

administrativo
Aguarda sentença

Situação actual

Aguarda notificação 

para alegações

Aguarda sentença

Aguarda impulso do 

Autor
C M Loures Acção

C M Loures

TAF Lisboa/1º Juizo 

Liq./3ª Secção
296/01

Fapadi-Comércio e Ind. De 

Papeis, Lda

TJC Montijo - 1.º Juizo 177/05.1TBMTJ

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO Situação anterior 

listagem

Desentranhamento da 

Petição Inicial  favorável 

à Câmara

3ª Vara Cível de 

Lisboa/3ª Secção
541/95

Transportes Luis Gouveia, Lda e 

outros

Sérgio e Domingos - Venda Assist. 

Máquinas, Lda

TACL/ 2ª Secção 755/96 Armando Santos Gonçalves C M Loures

Declaração direito 

de propriedade

Aguarda impulso do 

Autor

Anulação de acto 

administrativo

Aguarda notificação 

para alegações
Recurso

N.º PROCESSO

ESTADO DO PROCESSO

Aguarda notificação 

para alegações

Aguarda decisão sobre 

aclaração e reforma do 

Acórdão

Desentranhamento da 

Petição Inicial  favorável 

à Câmara

TACL/ 3ª Secção 391/03 Alice Cortes Gil

 
 
 

Aguarda marcação de 

julgamento

Recurso da Gabimóvel 

para o STA

Pensão atualizada 

anualmente

TACL / 4ª UO 517/10.9BELSB Ramiro da Silva Major Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Comum Recurso para TCA Sul

Condenação à 

Construção muro 

de sustentação

NATUREZA PEDIDO
Situação anterior 

listagem

Realizada a perícia

Indemnização por 

danos provocados 

por inundação

Articulados

ESTADO DO PROCESSO

Recurso para TCA Sul

Articulados

O valor pedido já foi  

depositado em proc de 

expropriação - Aguarda 

confirmação do Tribunal

Actualização de 

pensão

Pensão atualizada 

anualmente

TACLisboa / 4ª U.O 1478/08.0BELSB José Manuel de Jesus Figueira Município de Loures

Situação actual

Anular deliberação 

08/07/2009

Aguarda marcação de 

julgamento

Tribunal Tributário 

Lisboa / 2ª U.O
508/09.2BELRS Gabimóvel, SA Município de Loures P.º Impugnação

Anulação do acto 

de liquidação e 

cobrança de taxas

Recurso da Gabimóvel do 

Acórdão do TCASul e 

Requerimento de 

nulidades da CML

TAC Lisboa / 3ª U.O 2244/09.0BELSB
Estil - Estudos, Investimentos e 

Urbanização, SA
C M Loures Ac. Adm. Especial

3º e 4º Juízos Cíveis do 

Porto /3º Juízo/3ª 

Secção

2718/2002 Manuel da Conceição Mendes Município de Loures Execução ordinária Expropriação

O valor pedido já foi  

depositado em proc de 

expropriação - Aguarda 

confirmação do Tribunal

TACL - 2ª UO 864/12.5BELSB

Império Bonança - Compª 

Seguros, SA e Teodoro Gomes 

Alho & Filhos

Município de Loures

Acção 

Administrativa 

Comum Ordinária

Ac. Adm. Esp

Decl. nulidade de 

acto adm./proc. 

contraordenacional

Nomeação de perito para 

realização de verificação 

não judicial  qualificada

Trib. Trabalho 

Loures/1º Juízo
107/1998.4

Sabino Manuel Ferreira 

Ramalhete
C M Loures Ac. Trabalho

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO
N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

 
 
 

Ac. Adm. Especial
Anulação acto 

administrativo

Reformulação do acto 

por parte de Município

Reformulação do acto 

por parte de Município

TACL / 2ª UO 17/08.7BELSB
Maria Helena Conceição Faria 

Marques

Companhia de Seguros 

FidelidadeMundial e 

Municipio de Loures

Ac. Adm. Comum

Situação actual

Aguarda sentença

Notificação do 

despacho de 

indeferimento

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO

Tribunal Tributário 

Lisboa  / 1ª UO
1456/10.9BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures

Oposição à Ex. 

Fiscal

Anulação de acto 

administrativo

Sentença favorável à 

CML (ainda não 

transitada)

ESTADO DO PROCESSO

Recurso da Gabimóvel 

para o TCASul

N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

Tribunal Tributário de 

Lisboa / 3ª UO
1583/10.2 BELRS Metropolitano de Lisboa, EP

TACL / 1ª UO 34/11.0BELSB Stal

Alegações escritas - 

Aguarda sentença

Requerimento em 

Agosto/16

Responsabil idade 

civi l extra contratual 

por actos i licitos

Aguarda sentença

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

NATUREZA PEDIDO
Situação anterior 

listagem

Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação

Anulação do acto 

de liquidação de 

taxas

Apresentada 

contestação

Município de Loures Prov. Cautelar

Impugnação dos 

cortes previsto na 

Lei Orçtº 2011

Notificação do 

despacho de 

indeferimento

Tribunal Tributário 

Lisboa / 1ª UO
254/09.7BELRS DCGI - Serviço de Finanças Município de Loures P.º Impugnação

Processo de contra 

ordenação
Aguarda sentença

TACL / 5ª UO 278/05.3BELRS Triunfo Internacional, Lda Câmara Municipal de Loures AC. Adm. Especial
Pedido de 

Indeminização

Reclamação das custas 

de parte pedidas pela 

contraparte

Reclamação das custas 

de parte pedidas pela 

contraparte

TACL / 1ª UO 1349/08.BELSB Stal - Isabel Filipa Roque
Presidente da Câmara 

Municipal de Loures
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Aguarda sentença Aguarda sentença

336-A/00 Petróleos de Portugal Câmara Municipal de Loures Ex. Sentença
Anulação acto 

administrativo

Renuncia - Aguarda 

notificação do 

Tribunal

TACL / 1ª UO 2259/11.9BELRS Stal Município de Loures Ac. Adm. Especial

Abono para 

despesas de 

refeição

Sentença favorável à 

CML/Recurso 

jurisdicional do 

STAL/Alegações

Aguarda Acórdão

Situação actual

Renuncia - Aguarda 

notificação do 

Tribunal

TACL / 5ª UO

Aguarda sentençaStal Município de Loures

ESTADO DO PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO
N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

NATUREZA PEDIDO
Situação anterior 

listagem

TACL / 1ª UO 437/11.0BELSB Sintap Município de Loures Ac. Adm. Especial

Anulação deliberação 

que determina a 

cessação Sub 

Deslocação

Aguarda sentença

TACL/2ª UO; TCASul/2º 

Juízo-1ª Secção

419/04.BELRS; N.º 

5574/09
Parque Expo, SA Município de Loures Ac. Adm. Especial

Anulação acto 

administrativo

Aguarda Acórdão do 

TCASul

Aguarda sentença

Aguarda Acórdão do 

TCASul

TACL / 2ª UO Ac. Adm. Especial
Anulação acto 

administrativo de 

vencimento e abono

Aguarda sentença

TACL / 4ª UO 2336/09.6BELSB Loja do Café - Act. Hoteleiras, Lda Município de Loures Ac. Adm. Comum  
Pedido de 

indeminização

Aguarda Acórdão do 

TCASul

1000/11.0BELSB

TACL / 1ª UO 3344/07.7BELSB
Rosa do Sameiro Antunes Lopes 

Dias
Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Comum

Resolução tácita de 

negócio e 

indemnização 

Aguarda Acórdão do 

TCASul

 
 
 

TAC Lisboa / ex.6ª UO-

2ª Secção-1ª UO - 3ª 

UO

932/97/A
António Lopes e Maria de Lurdes 

Lopes
Município de Loures

Incidente 

Liquidação de 

sentença

Indemnização
Sentença desfavorável à 

CML - Recurso para o TCA 

Sul

Sentença desfavorável à 

CML - Recurso para o TCA 

Sul

Julgamento - 

01/03/2017

Tribunal Tributário 

Lisboa / 4ª UO

1001/04-

104/03.3.1
Credifilis

Recurso e Alegações 

para o TCASul da CML

Recurso e Alegações 

para o TCASul da CML

Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação

Cemusa portugal - Comp. 

Mobiliário Urbano e Publicidade, 

SA

Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação
Impugnação judicial 

liquidação de taxas 
Alegações escritas

874/04-99/03.2.1 Credifilis

Tribunal Tributário 

Lisboa / 1ª UO

Alegações de recurso 

da CML

Impugnação judicial 

liquidação do acto 

tributário

Recurso da CML para o 

TCASul

Recurso para o TCASul 

da CML
Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação

Impugnação judicial 

liquidação do acto 

tributário

Credifilis

Situação actual

ESTADO DO PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO
N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

NATUREZA PEDIDO
Situação anterior 

listagem

Tribunal Tributário 

Lisboa / 2ª UO
1969/12.8BELRS

Cemusa portugal - Comp. 

Mobiliário Urbano e Publicidade, 

SA

Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação
Impugnação judicial 

liquidação de taxas 

Para 

julgamento/Sentença

Para 

julgamento/Sentença

Sentença -Interposto 

recurso da CML para 

TCASul

Tribunal Tributário 

Lisboa / 1ª UO

Aguarda 

julgamento/Sentença
TAC Lisboa / 2ª UO 2467/11.2BELSB

Sindicato Quadros Técnicos do 

Estado e de Entidades com fins 

Públicos

Instituto de Emprego e 

Formação Profissional e 

outros

Ac. Adm. Especial

Impugnação do acto 

de processamento 

de vencimento

Aguarda 

julgamento/Sentença

Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação

Impugnação judicial 

liquidação do acto 

tributário

Tribunal Tributário 

Lisboa / 4ª UO

1104/04-

484/03.5.2

2056/12.4BELRS

 
 
 

Articulados ArticuladosCisterpor Município de Loures

Articulados

Alegações de 

recurso/Suspensão da 

instância

Alegações de 

recurso/Suspensão da 

instância

Aguarda sentença no 

TACL

Câmara Municipal de Loures Articulados

Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Especial
Anulação acto 

administrativo

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

NATUREZA PEDIDO
Situação anterior 

listagem

Concluso/Aguarda 

sentença

Ac. Adm. Especial
Anulação de acto 

administrativo

ESTADO DO PROCESSO

Situação actual

Aguarda sentença no 

TACL

Câmara Municipal de Loures Expropriação Indemnização

TACL / 3ª UO 652/13.BELSB

Comarca Lisboa Norte-

Loures-Inst. Local . Sec. 

Cível – J 2

1713/13.2TCLRS Emília da Conceição Oliveira

Acção 

administrativa

Anulação de acto 

administrativo

TACL / 1ª UO 2877/12.8BELSB
Espacimark - Publicidade e 

Marketing, Lda

TACL / 2ª UO 3129/12.9BELSB
João Guilherme Rodrigues Borges 

Neves

Tribunal Tributário 

Lisboa / 3ª UO
995/11.9BELRS PT Comunicações, SA

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

N.º PROCESSO

Aguarda 

julgamento/Sentença
Aguarda julgamento

Reconhecimento de 

ilegalidade omissão 

pagamento subsidio

Ac. Adm. Comum 

Ordinária
Câmara Municipal de Loures

Sindicato dos Professores da 

Grande Lisboa

Aguarda 

julgamento/Sentença
TACL / 3ª UO 57/10.6BELSB Paulo Jorge da Cunha Rocha Município de Loures Ac. Adm.  

Anulação de acto 

administrativo

Aguarda 

julgamento/Sentença

3151/12.5BELSBTACL / 5ª UO

Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação Liquidação de taxas
Concluso/Aguarda 

sentença
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TACL / 2ª UO 3226/13.3BELSB
Massa Insolvente de Ferromax - 

Urb. E Construções, Lda
Câmara Municipal de Loures

Acção 

Administrativa

Reconhecimento de 

validade de alvará 

8/76, nulidade dos 

actos administrativos 

Articulados Articulados

Acção declarativa 

Comum

Trabalhos não 

contratualizados 

(Palácio, Pav. Macau 

e Crematório)

Situação anterior 

listagem

TACL / 3ª UO 1785/13.0BELSB Sade Município de Loures
Acção 

Administrativa

Indemnização por 

danos patrimoniais
Fase de articulados

ESTADO DO PROCESSO

Fase de articulados

Aguarda marcação de 

julgamento

Aguarda marcação de 

julgamento

Concluso/Aguarda 

sentença

Concluso/Aguarda 

sentença

Aguarda julgamento

Câmara Municipal de Loures

TACL / 3ª UO 1832/09.BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures
Acção 

Administrativa

Anulação de acto 

administrativo

PEDIDO

TACL / 4ª UO 2849/10.7BELSB Joaquim Francisco dos Santos Município de Loures
Acção 

Administrativa
Impugnação

Situação actual

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO
N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

NATUREZA

TACL / 3ª UO 2762/13.6BELSB
Ecociaf - Construção Civil e Obras 

Públicas, Lda

Requerimento 

probatório
TACL / 4ª UO 1162/13.3BELSB Amélia Mendes Borges Cabral Município de Loures e outros 

Acção 

Administrativa

Prática de acto 

devido 

Requerimento 

probatório

TACL / 2ª UO 2100/12.5BELSB Vanessa Alexandra Luz Porto Município de Loures
Acção 

Administrativa

Impugnação acto 

administrativo

Aguarda julgamento

Constituição de novo 

Mandatário da CM 

Loures

Constituição de novo 

Mandatário da CM 

Loures

 
 
 

Anulação de 

deliberação
Articulados Articulados

N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO

Inventário partilha
Audição de 

testemunhas

Audição de 

testemunhas

TACL/5ª UO 1087/15.7BELSB Graça Maria Oliveira Graça
Infarmed / CMLoures (Contra-

interessada)

Acção Adm. 

Especial

TJC Loures - 1º Juízo 1935/14.9TCLRS Câmara Municipal de Loures
Herminio de Oliveira Marques 

e outra

Apresentação à 

Insolvência 

Reclamação de 

créditos

Tribunal Tributário de 

Lisboa/2ª UO
174/07.0BELRS Fazenda Pública Câmara Municipal de Loures Autos de Oposição

Tribunal de Famíl ia e 

Menores e de Comarca de 

Loures

8093-E/1991
Arlindo dos Santos Oliveira e 

Câmara Municipal de Loures
Inventário

503/13.7BELSB
Maria do Rosário Teixeira 

Henriques
Município de Loures

Acção 

Administrativa 

Comum

Aguarda marcação de 

julgamento

Constituição de novo 

Mandatário da Câmara 

Municipal de Loures

TACL/3ª UO

Comarca de Lisboa Norte-

Loures-Inst. Local-Sec. 

Cível-J 4

412/13.0TCLRS Emília da Conceição Oliveira Câmara Municipal de Loures Expropriação Indemnização Recurso/Peritagem 

Tribunal Tributário de 

Lisboa

809/09.0BELRS PT - Comunicações, SA.

PEDIDO
Situação anterior 

listagem

ESTADO DO PROCESSO

Situação actual

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

NATUREZA

Reclamação de 

créditos/Liquidação da 

massa insolvente  

Reclamação de 

créditos/Liquidação da 

massa insolvente  

Recurso/Peritagem 

Sentença favorável à CML 

não transitada

Câmara Municipal de Loures Impugnação

Está concluso desde 

11/02/2015 – Aguarda 

sentença

Está concluso desde 

11/02/2015 – Aguarda 

sentença

Marcação de 

julgamento - 

29/09/2017

Pedido de 

Indemnização

 
 
 

TACL / 3ª UO 2445/14.0BELSB
Mª Fernanda Loureiro da Silva 

Pinto Bigode
Município de Loures

Providência 

Cautelar

Sus pensã o da eficá cia  

da del iberaçã o de 

19/02/2014 decla ra ção 

de nul idade

Parecer do MP 

favorável à CMLoures

Aguarda Acórdão do 

TCASul

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO

TACL / 2ª UO 2706/14.8BELSB António Jorge Damas Neves C M Loures

Acção Adm. 

Especial de 

Anulação

Pedido de 

indemnização 
Articulados Articulados

Com. Lisboa Norte-

Loures-M.º P.- 7ª 

Secção

7114/08.7JFLSB M.º Público e C M Loures
José António Vieira Rodrigues 

e Outros
Processo-crime

Corrupção C/ 

Pedido de 

Indemnização

Para sentença - 

09/05/2017
Recurso das partes

Despacho saneador Aguarda sentença

Lucinda da Silva Monteiro A. Reis
Adragasol-Soc. Construções, 

lda./C.M.Loures

Aguarda decisão de 

outro processo conexo
Despacho Saneador

TAF Loures (Lisboa 2) 

Pagamento 

indeminização

Citação prévia p/ 

prestação despacho

Citação prévia p/ 

prestação despacho

Recurso da contra-

parte
TAF Loures (Lisboa 2) 601/05.0BELRS

Nulidade de acto 

administrativo

TACL / 1ª UO 409/08.1BELSB

Acção Proc.º 

Ordinário
7894/05.1TCLRS 

Recurso da contra-

parte

Situação anterior 

listagem

Vereador C.M. Loures DPGU

Acção 

Administrativa 

especial

Ineficácia do acto 

administrativo

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

NATUREZA PEDIDO

Situação actual

ESTADO DO PROCESSORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

João Manuel da Fonseca Ramos

Maria de Fátima Silva Roldão 

Cabral

Vereador da Câmara 

Municipal de Loures

Acção 

Administrativa 

especial

Anulação de acto

118/06.6BELRS ORS Município de Loures

Acção 

administrativa 

especial

N.º PROCESSO

TJCLoure - 2ª Vara 

Mista
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Tribunal Tributário 

Lisboa / 4ª UO
1020/08.2BELRS Ibersande Restauração, SA Município de Loures Impuganação

Dec. de  nul idade do 

acto de  cobrança da 

publ i ci dade e 

ocupação da vi a  

públ i ca; da  

i ncons ti tui ci onal i dad

e de reg. ca marári os  e 

da res ti tui ção dos  

montantes  cobrados

Articulados - Junção 

do processo instrutor
Alegações

Tribunal Tributário 

Lisboa - 3ª UO
196/15.7BELRS

Red Portuguesa – Publicidade 

Exterior, SA
Junta de Freguesia de Loures Impugnação

Impugnação de taxas 

de publicidade - 

Anulação da 

l iquidação dos 1º e 2º 

trimestres de 2014

Articulados Articulados

Tribunal Tributário 

Lisboa - 1ª UO
1789/15.8BELRS

Red Portuguesa – Publicidade 

Exterior, SA
Junta de Freguesia de Loures Impugnação

Impugnação de taxas 

de publicidade - 

Anulação da 

l iquidação do Ano 

2015

Articulados Articulados

TACL / 5ª UO 2496/15.7BELSB
António Dionísio de Almeida 

Ribeiro
C M Loures Ac. Adm. Comum

Indeminização por 

expropriação de 

terreno e IMI

Articulados Articulados

Cemusa, SA C M Loures Impugnação

Impugnar o 

indeferimento tácito 

das taxas de 

publ icidade

Comarca de Leiria– 

Alcobaça- Inst. Central- 

2ª sec. Comércio- J2

2593/15.9T8ACB CMLoures Mª Júlia Santos Rodrigues Sá Insolvência
Reclamação / Ação 

de crédito

Reclamação de créditos – 

Exoneração do Passivo 

restante e nomeação 

Fiduciário

Sentença do Tribunal 

Judicial da Comarca de 

Leiria

Articulados
Tribunal Tributário de 

Lisboa - 1ª UO
819/15.8BELRS

TACL / 3ª UO Articulados

Articulados

Situação actual

304/15.8BELSB
Cisterpor-Cisternas Reunidas 

Portuguesas, SA
Município de Loures

Acção 

administrativa 

especial

Sanções pecuniárias 

compulsórias e 

pedido de 

indemnização

Articulados

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

ESTADO DO PROCESSO

NATUREZA PEDIDO
Situação anterior 

listagem

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO
N.º PROCESSO

 
 

Tribunal Tributário 

Lisboa / 2ª UO
2376/16.4BELRS

Red Portuguesa - Publicidade 

Exterior, SA
Câmara Municipal de Loures Oposição

Fa ls idade do títul o 

executi vo e 

suspensão da  

instância  após  

prestação de garantia

Prazo para contestar
Apresentada 

contestação

Tribunal Tributário 

Lisboa / 2ª UO
2373/16.4BELRS

Red Portuguesa - Publicidade 

Exterior, SA
Câmara Municipal de Loures Oposição

Litispendência  e 

suspensão da  

instância  após  

prestação de garantia

Prazo para contestar
Apresentada 

contestação

TACL / 2ª UO 537/16.0BELSB
Construções Inocêncio & Filhos, 

Lda
Câmara Municipal de Loures

Acção 

Administrativa
Suspenção da 

Garantia Bancária
Prazo para contestar

Apresentada 

contestação

Balcão Nacional de 

Injunções
404475/08.6YIPRT MEO Câmara Municipal de Loures Injunção

Pagamento de 

faturas

Para despacho 

saneador

Concluso ao juiz após 

os articulados das 

partes

ESTADO DO PROCESSO

NATUREZA PEDIDO

TACL - 6ª UO/ex. 4ª 

sec.
638/2003

Companhia de Seguros Allianz 

Portugal

Situação actual

Comarca Lisboa Norte - 

Loures - Inst. Local - 

Sec. Cível - J1

3834/15.8T8LRS Jorge Agostinho Oliveira Município de Loures
Acção Processo 

Comum

Reconhecer o direito 

de propri edade, e 

restituir a  posee do 

bem i móvel  ao A. 

Demoli r muros  ou 

pagamento de uma 

sanção pecuniári a  

compulsória

Contestação Contestação

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO
N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

Situação anterior 

listagem

Câmara Municipal de Loures

Acção 

Administrativa 

Comum

Execução de sentença Fase executiva Fase executiva

TACL / 2ª UO 76/16.9BELSB TELURICA - Investimentos, Lda. Município de Loures
Acção 

Administrativa

Reparação do 

arruamento, 

conservação e 

colocação de tela 

impermiável  em 2 

meses

 
 

Comarca Lisboa Norte - 

Loures - Inst. Local - 

Sec. Cível - J1

120/17.2T8LRS Clarinda Maria Pedro Gomes Município de Loures Expropriação
Pedido de 

indeminização pelo 

expropriação

Tribunal Tributário 

Lisboa / 3ª UO
2375/16.0BELRS

Red Portuguesa - Publicidade 

Exterior, SA
Município de Loures Oposição Impugnação de taxas

Apresentada 

contestação

Procuradoria Repúbl ica 

Comarca Lisboa Norte - 

MP Loures - DIAP - 6ª Sec.

3930/13.6TALRS Municipio de Loures
Bruno Miguel da Conceição 

Teixeira
Inquérito

Condenação de um 

crime de  

desobediência 

Aguarda marcação de 

julgamento

Situação actual

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./

UO
N.º PROCESSO

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ 

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ 

IMPUGNADO/EXEQUENTE/ 

REQUERENTE

ESTADO DO PROCESSO

NATUREZA
Situação anterior 

listagem

Tribunal Tributário 

Lisboa / 3ª UO
2374/16.4BELRS

Red Portuguesa - Publicidade 

Exterior, SA
Câmara Municipal de Loures Oposição

Fa ls idade do título 

executivo e 

suspensão da 

ins tância  após  

prestação de garantia

Prazo para contestar
Apresentada 

contestação

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EX

PROPRIADO/IMPUGNANTE/ 

EXECUTADO/INSOLVENTE

PEDIDO

TJCLisboa Norte - Juízo 

Local Cível Loures - J 1
12175/16.2T8LRS

Cristina Alexandra Fernandes 

Monteiro Caxias e outros
Município de Loures Acção Proc. Comum

Aquisição por usucapião 

do prédio rústico n.º 1941 

de S. João da Talha, bem 

como indemnização, 

intervindo a CML como 

parte acessória.

Prazo para contestar

TACL / 3ª UO 761/17.8BELSB João Mendes Borrega Município de Loures
Acção 

Administrativa

Suspensão do acto 

administrativo e 

pedido de 

indemnização

Apresentada 

contestação

Apresentada 

contestação
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Relação de Processos Judiciais – Dr.ª Ana Alexandre 

 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Tribunal Jud. de Loures / 

Inst. Local / Secção Cível / 

J1

3397/08.0TCLRS
Sociedade AgroPecuária Quinta 

das Boiça, Lda
C M Loures Cível Expropriação

Contra Alegações 

22/06/2016

Acórdão TR favorável 

ao Municipio - Não 

transitável em julgado

Tribunal Jud. de Loures / 

1º Juízo Cível
8426/06.0TCLRS Deolinda Odete C. G. Tomé C M Loures Cível

Habilitação de 

Herdeiros

Pagamento 

Indemnização 

expropriação 

€22,860,00

Aguarda Acordão T. 

Relação de Lisboa no 

Proc. 7413/14,9T8LRS

Tribunal Jud. de Loures / 

4º Juízo Cível
8221/06.6TCLRS

Sociedade AgroPecuária Quinta 

das Boiça, Lda
C M Loures Cível Expropriação

Devolvido 

despacho 

01/04/2014 - Findo

Igual

Tribunal Administrativo do 

Círculo de Lisboa / 4ª UO
2516/11.4BELRS Vera Maria da Silva C M Loures Anulação

Nulidade da DUP 

e indemnização

Aguarda Citação de 

contra interessada
Igual

Tribunal Jud. de Loures / 

3º Juízo Cível
976/1997 Carlos Gouveia da Silva C M Loures Cível Expropriação Findo, 14/12/2016 Igual

Tribunal Jud. de Loures / 

4º Juízo Cível
6441/07.5TCLRS

Sociedade Construções Espirito 

Santo
C M Loures Cível Expropriação

Sentença 

transitada. Paga 

indemnização. 

Falta custas.

Igual

ESTADO DO PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

 
 

 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Tribunal Jud. de Loures / 

Inst. Central / Secção Cível 

/ J6

8/13.6TCLRS Cecilia Encarnação Baptista C M Loures Cível Indemnização
Aguarda 

julgamento
Igual

Tribunal do Trabalho de 

Loures / MP
38/13.8TULRS David Jorge Mateus Soldado C M Loures Trabalho

Despedimento 

ilicito
Fase Instrução Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 2ª UO
2610/11.1BELSB ITAU, SA C M Loures Administrativo

Anulação de 

concurso

Sentença a 

01/10/2014; 

Recurso TCASul

Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 1ª UO
1519/09.3BELRS Ibersande Restauração, SA C M Loures Administrativo

Anulação de 

concurso

Not. 16 Junho 2014       

Alegações 

10Julho2014

Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 3ª UO
2633/13.6BELSB Anticimex, Lda C M Loures Administrativo

Anulação de 

concurso

Requerimento 

custas de parte 

17/08/2016

Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 2ª UO
1868/08.8BELRS Petróleos Portugal, SA C M Loures Administrativo

Pagamento de 

quantia

Alegações 

30/10/2013
Igual

PEDIDO

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

ESTADO DO PROCESSORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

NATUREZA
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.
N.º PROCESSO

 
 

 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 4ª UO
2193/13.8BELSB Maria Nelsa C M Loures Administrativo

Anulação de 

contrato

Aguarda 

julgamento
Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 3ª UO
2824/13.0BELSB Algeco, SA C M Loures Administrativo

Pagamento de 

quantia

Aguarda 

julgamento
Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 5ª UO
3286/13.7BELSB Tecnovia, SA C M Loures Administrativo Indemnização

Contestação 

entregue a 

24/02/2014

Igual

Tribunal Administrativo de 

Circulo de Lisboa / 1ª UO
31/14.3BELSB

Isabel Maria Lourenço Duarte 

Pereira Simões
C M Loures

Acção 

administrativa

Paga/quantia e 

indemnização

Contestação 

24/3/2014
Igual

Tribunal Jud. de Loures / 

6º Juízo Cível
9396/10.5TCLRS Maria Gomes de Sá Carvalho C M Loures Cível Expropriação

Pedido confiança 

processo.
Igual

Tribunal Jud. de Loures / 

1ª Vara Mista
57/1999

Fleet Propertis, Lda e Fernando 

Manuel Mordomo Santos
C M Loures - Preferente Cível Execução Suspenso Igual

ESTADO DO PROCESSO

N.º PROCESSO PEDIDO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

NATUREZA

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE
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SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Tribunal Administrativo do 

Circulo de Lisboa / 1ª UO
1131/04.3BELSB

Deolinda Odete da Cunha 

Gonçalves Tomé (Contra 

Interessada)

Municipio de Loures - Não é 

parte
Administrativo ? Aguarda Sentença

O Municipio não é 

parte; foi requerida a 

confiança; Retirar da 

Lista. 

Tribunal Judicial de Loures 

/ 2ª Vara Mista
640/09.2TCLRS

Las Norias - Investimentos 

Imobiliários
C M Loures Cível Execução Suspenso Igual

TCLisboa / Inst. Local / 

Secção Cível / J15
3099/14.9T8BLS Vera Silva Município de Loures Cível Indeminização

Recurso TRL / 

Alegações do 

Município em 

07/04/2016.

Igual

TCA Sul / 2ª UO 11721/14 ITAU CMLoures

Recurso da 

Sentença 

01/10/2014

Anulação de 

despacho

Alegações 

17/10/2014
Igual

Tribunal da Comarca de 

Lisboa Norte Loures / Inst. 

Central / Secção Cível / J1

6716/14.7T8LRS Vitor Manuel de Jesus Guerra CMLoures Cível

Deliberação de 

Assembleia de 

Proprietários - 

Suspensão

Termo Sentença 

15/07/2016
Igual

Tac Lisboa / 2ª UO 1580/08.8BELSB
Loures Nascente, Cooperativa 

de Habitação, CRL e outros
Câmara Municipal de Loures

Ac. Adm. 

Especial

Anulação do acto 

administrativo

Suspensão da 

instancia ate 

24/04/2017

Igual

NATUREZA

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

PEDIDO

ESTADO DO PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.
N.º PROCESSO

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Balcão N. Injunções 14959/11.9YIPRT PT PRIME Município de Loures Proc. Injunção

Pedido de 

pagamento 

factura

Aguarda 

esclarecimentos da 

Ilustre Mandatária da 

Requerente

Igual

Julgados Paz Setubal 02/2012/JPMEC
SADE- Compagnie Géneralé de 

Travaux d' Hidraulique
Câmara Municipal de Loures Reclamação

Pedido de 

indeminização

Relatório mediação 

de 02/04/2013 

"terminou mediação 

sem acordo".

Igual

Tribunal Administrativo do 

Circulo de Lisboa / 5ª UO
1107/12.7BELSB

TMN - Telecomunicações 

Móveis Nacionais, SA
Município de Loures

Acção 

Administrativa 

Especial

Impugnação do 

acto 

administrativo

Alegações 

07/10/2015
Igual

Tribunal Administrativo do 

Circulo de Lisboa / 3ª UO
2453/11.2BELSB

Hermínia da Conceição Gomes 

Mota Gonçalves
Município de Loures

Acção 

Administrativa 

Especial

Anulação de acto 

administrativo

despacho extinção de 

instancia por 

inutilidade 

superviniente da lide -

15/12/2014

Sentença favorável ao 

Municipio - 

24/05/2017

Tribunal Administrativo do 

Circulo de Lisboa / 4ª uo
173/11.7BELSB Maria Clara do Céu Município de Loures

Acção 

Administrativa 

Especial

Anulação de acto 

administrativo
Alegações 6/5/2013 Igual

Tribunal Administrativo do 

Circulo de Lisboa / 3ª UO
703/10.1BELSB

Macif Portugal - Companhia de 

Seguros,SA
C M Loures

Acção 

Administrativa 

Especial

Condenação
Contestação. Junção 

de Procuração c/ 

poderes especiais

Igual

PEDIDO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.
N.º PROCESSO

ESTADO DO PROCESSO

NATUREZA

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Tribunal Administrativo do 

Circulo de Lisboa / 3ª UO
586/09.6BELSB Soneacom, SA C M Loures Administrativo

Anulação de acto 

administrativo

Requerida confiança 

do processo em 

23/06/2013.

Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 3ª UO
1910/14.3BELSB

ONITELECOM - 

Infocomunicações, SA
C M Loures

Providência 

cautelar

Suspensão de 

acto 

administrativo

Sentença 

30/09/2014 - custas 

de parte

Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 3ª UO
1910/14.3BELSB

ONITELECOM - 

Infocomunicações, SA
CMLoures Incidente 

Declaração 

ineficácia de 

actos de 

execução 

indevida

Sentença 

30/09/2013
Igual

Tac Lisboa / 1ª UO 783/11.2BELSB
TMN- Telecomunicações 

Moveis nacionais, SA
Município de Loures

Ac. Adm. 

Especial

Anular o 

indeferimento 

do pedido de 

autorização 

municipal

Acordão TCA 

02/02/2017
Transitado em Julgado 

Tribunal Administrativo de 

Círculo de Lisboa / 3ª UO
357/12.0BELSB Matilde Umbelina Pires Santos Câmara Municipal de Loures

Acção 

Administrativa 

Especial

Pretensão 

conexa actos 

adm.

 Pedido Confiança do 

Processo - 

Contestação 2008.

Igual

TACLisboa / 3ª UO 1350/08.3BELSB Fernando Filipe de Sousa Câmara Municipal de Loures

Acção 

administrativa 

especial

Anular despacho 

Sr. Presidente

Sentença 08/0/2016 

(Deserção da 

Instancia)

Igual

NATUREZA
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.
N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

ESTADO DO PROCESSORECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

PEDIDO
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SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

TAFLisboa / 1ª UO 492/07.7BELRS 
Entreposto Lisboa - Comércio 

de Viaturas, Lda.

Junta de Freguesia de 

Loures

Proc.º 

impugnação

Liquidação de 

taxas
Aguarda sentença. Igual

TAC Lisboa / 5ª UO 2758/13.8BELSB Abreu, Lda Município de Loures
Ação Adm. 

Especial

Anulação de atos 

(Delegações e 

subdelegações)

Aguarda decisão 

sobre 

incompetência 

territorial do 

Tribunal de Lisboa 

para o Porto * Ver 

(noti fica ção)Recla maçã o 

da A. em 09-05-2017

Tribunal Tributário / 4ª UO 2009/14.8BELRS Belas Sul, Lda. Município de Loures Oposição

Anulação de 

(tributos) tarifas 

saneamento

Não Contestado 

(falta de 

fundamentos)

Igual

Instituto Português 

Desporto Juventude
159/DJA/2015/74/CO Pavilhão Paz e Amizade Município de Loures

Contra 

Ordenação 
Coima

Não Contestado 

(falta de 

fundamentos)

Igual

Comarca de Lisboa Norte / 

Loures /  Inst. Local /  S.C. / 

J4

2450/14.6TCLRS-A BCP
Francisco Pinto de Sousa 

(insolvente)
Insolvencia

Apreensão de 

Insolvência

Junção de 

procuração em 

27/03/2015

Igual

TAC Lisboa /  4ª UO 1161/10.6BELSB João Teixeira Jesus Bragança Município de Loures
Ação Adm. 

Comum
Indemnização

Junção de 

procuração
Igual

ESTADO DO PROCESSO

PEDIDO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.
N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

NATUREZA

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Comarca de Lisboa Norte / 

Loures / Inst. Central / 

Secção Cível / J1

 6716/14.7T8LRS-A Vítor Manuel de Jesus Guerra Município de Loures
Procedimento 

Cautelar

Deliberação de 

Assembleia de 

Proprietários - 

Suspensão

Sentença 

02/09/2015 - 

pedido pagamento 

de custas de parte.

Igual

Balcão Nacional de 

injuções
141813/15.6YIPRT FINLOG,SA Município de Loures Injunção

Pagamento 

facturas 

Contestação em 

18/01/2015
Igual

Tribunal Administrativo de 

Lisboa / 4ª UO
2413/15.4belsb MEO  Município de Loures

Acção Adm. 

Especial

Anulação de 

adjudicação
Requerimento custas  

de parte 05/08/2016
Igual

Comarca de Lisboa / 

InstCentral 

/1ªSecComercio /J1

1/09.3TYLSB-G Municipio de Loures - credor
Spitze e Couvreur, Lda. - 

Insolvente
Insolvência Insolvencia

Aguarda celebração 

de escritura pública 

de aquisição.

 Igual

Comarca de Lisboa Norte / 

Loures / Inst.Local / 

SecCivel /J4

1855/14.7TCLRS
BCP - Município de Loures  - 

credor

Lucília do Rosário da Silva 

Lopes Ferreira -Insolvente
Insolvência

Reclamação de 

créditos

Sentença 

13/07/2016 
Igual

Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Lisboa / 3ª UO
1970/14.7 BELSB  

ONITELECOM - 

Infocomunicações, SA
CMLoures

Processo 

Contencioso pré-

contratual

Anulação de 

adjudicação

Acórdão 14/03/2016 

- Recurso da CI NOS 

para TCA.

Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

ESTADO DO PROCESSO

NATUREZA PEDIDO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Comarca do Porto / 

Instância Central / 1ª 

Secção Execução / J2

882/09.0 YYPRT
Maria Odete Lopes Fernandes 

Pereira
Ministério Público

Execução 

Comum
Multa/coima

Junção de 

procuração 

forense.

Igual

Comarca de Faro - Olhão / 

Instância Central / Secção 

Comércio / J1

3783/11.9 TBLLE-D
Maquimoura - Reparação e 

Aluguer de Máquinas, Lda

Mercedes Benz Portugal - 

Comércio de Automóveis, 

SA e outros

Reclamação de 

Créditos (CIRE)
Insolvencia

Junção de 

procuração 

forense.

Igual

 ONITELECOM13488/16 NOS TCA

CMLoures Acórdão TCA - 07-10-2016Aguarda Acórdão

Recurso do 

Municipio 

22/02/2017

Anulação 

Adjudicação

Parecer desfavorável do Ministério Publico 27/04/2017
Contencioso Pré-

contratual
1512/16.0BELSB Famaconcret CMLouresTCA

ABREU13364/16TCA

 Igual

  Acórdão 

Transitado em 

Julgado 

Recurso 

jurisdicional 

Anulação 

Adjudicação

José João Costa Domingos CMLoures

TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

Anulação 

Adjudicação

NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

TAC - Lisboa - 2ª U.O. 1154/16.0BELSB

Contestação 

8/7/2016  - Junção 

Proc. Instrutor

Administrativo

ESTADO DO PROCESSO

Igual
Anulação 

Despacho

Recurso 

jurisdicional
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SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Requerimento de

custas de parte - 31-03-

2017

TCA 2446/16.3BELSB
Maria Isabel Rego da Cruz

Nunes
CMLoures

Processo 

Cautelar e

Recurso 

Jurisdicional

Admissão lista

mobilidade

Igual

BCP/Município 

Loures(credor)
Insolvência

Reclamação 

créditos
Sentença 13/7/2016 Igual

Comarca Loures Norte 1855/14.7TCLRS-B
Lucilia do Rosário Ferreira

(Insolvente)

Pedido Ind. 

28/11/2016

BCP/Município 

Loures(credor)
Insolvência

Recurso 

Apelação
Admitido 13/7/2016

IgualTCA 1912/16.5BELSB CIP - CONSTRUÇÕES

Audiencia de

Julgamento: 

20/11/2017

Comarca Lisboa Norte 870/15.8PBLRS
Cristina Maria GuerreirO 

Silvestre (Ofendida)

Palimra Conceição Dias

Leitão Bouços(Arguida)
Crime

TCA 366/07.1BELSB Adelino Inácio Lopes Leitão

Comarca Loures Norte 1855/14.7TCLRS-A
Lucilia do Rosário Ferreira

(Insolvente)

Pedido 

Indemnização 

Civel

Anulação de acto
CustasParte 

18/7/2016
IgualCMLoures Ac.Adm.Especial

TCA 1512/16.0BELSB Famaconcret

PEDIDO

Transitado em 

julgado - Findo
Igual

Suspensão 

automática

ESTADO DO PROCESSORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

NATUREZA
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.
N.º PROCESSO

CMLoures Incidente

CMLoures Ac. Adm.
Pedido 

Indemnização 

Contestação - 

13/01/2017

Transitado em 

julgado 

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR
SITUAÇÃO ACTUAL

Igual

TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

ESTADO DO PROCESSO

Resposta à Réplica

(Má fé processual) -

23/05/2017

TACL / UO 2 2941/16.4BELSB
Maria Isabel Rego da Cruz 

Nunes
Município de Loures

Pedido de 

Indemnização

Apresentada 

contestação - 21-02-

2017

TACL / UO 2 2526/09.1BELSB
Galurbe - Investimentos 

Urbanos, SA

Município de Loures e 

outros

Acção Adm. 

Comum

Contestacção - 04-05-

2017

TACL / UO 2 738/17.3BELSB
Maria Isabel Rego da Cruz

Nunes
Municipio de Loures

Processo 

Cautelar

Admissão lista

mobilidade

Contestação 

18/04/2017

N.º PROCESSO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/

EXECUTADO/INSOLVENTE

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

PEDIDO

Acção Adm. 

Admissão lista

mobilidade e

pagamento de

quantias

Prazo para 

contestar

NATUREZA

TACL / UO 2 1081/17.3BELSB Branca Mateus Pedro Municipio de Loures
Acção Adm.

Comum

Acto devido

(Atribuição de

nova habitação

PER)

Contestação 

05/07/2017

Contestação 

05/07/2017
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Relação de Processos Judiciais – Dr. Quelhas da Costa 

 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Comarca de Lisboa 

Norte/Instância 

Local/Secção Cível/J3

3/06.1TCLRS-K
Odivelas Futebol Clube e 

outros
Município de Loures (SIMAR) Insolvência

Reclamação de 

Créditos

Dilig. A efetuar 

pelo Adm.  Ins com 

vista à liq.  Ativo

Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/2ª UO
1985/11.7BELRS

Copam - Companhia 

Portuguesa de Amidos, SA
CML (SIMAR) Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/1ª UO
2033/11.2BELRS

Copam - Companhia 

Portuguesa de Amidos, SA
SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/1ª UO
290/12.6BELRS

Copam - Companhia 

Portuguesa de Amidos, SA
CML Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/2ª UO
843/12.2BELRS

Copam - Companhia 

Portuguesa de Amidos, SA
SMAS Loures Impugnação

Impugnação 

de Tarifário

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/3ª UO
1095/12.0BELRS

Copam - Companhia 

Portuguesa de Amidos, SA
SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa
1852/11.4BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Tribunal Tributário de 

Lisboa/1ª UO
2364/11.1BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/3ª UO
93/12.8BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/4ª UO
1992/11.0BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/3ª UO
488/12.7BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/3ª UO
1206/12.5BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa/4ª UO
2284/11.0BELRS

Saint - Gobain Sekurit Portugal - 

Vidro Automóvel, SA
SMAS Loures e outros Impugnação

Dec. de 

nulidade das 

normas

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Fam. e Menores 

Comarca Loures/ 4º Juízo 

Cível

789-A/1998 Moktar Abbara CML Expropriação Indemnização Instância Suspensa Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO
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SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
2263/11.7BELSB

STAL – Sind. Nac. Dos Trab. da 

Adm. Local 
Município de Loures (SMAS)

Ação Adm. 

Especial

Subsidio de 

deslocação

Apresentada 

Contestação
Igual

TAC de Lisboa e Tribunal 

Central Adm. Sul / 2º Juízo 

/ 1ª Secção

1079/10.2BELSB 

e 11118/14

Avelino Sanches Semedo e 

Outro(s
CML

Ação Adm. 

Especial

Habitação 

Renda

Aguarda Decisão 

do Recurso
Igual

Trib.Família e Menores 

Com. Loures / 2ª Vara 

Competência Mista

3885/13.7TCLRS Sebastião Chimba Pedro
Câmara Municipal de Loures 

e outros

Ação 

declarativa

Pedido de 

Redução de 

Renda

Apresentada 

Contestação
Igual

Trib.Família e Menores 

Com. Loures / 1ª Vara 

Competência Mista

5593/11.4TCLRS Base da Perfeição, Lda, Câmara Municipal de Loures
Ação 

declarativa

Reivindicação 

de Terreno em 

AUGI

Aguarda Audiência 

Prévia
Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
2124/13.5BELSB José Carlos Maurício Martinho

C.M. Loures Dep. Plan. 

Gestão Urb.

Ação Adm. 

Especial

Impugnação 

de ato 

administrativo

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
3051/13.1BELSB

Leonor Monteiro Pereira Costa 

Cesário de Sousa
Município de Loures

Ação Adm. 

Comum

Indemnização 

Resp. Civil 

Apresentada 

Contestação
Igual

TFMC loures 3099/13.6YSLRS
Condomínio – Av. Luisa 

Brancaap
Município de Loures

Notificação 

judicial 

avulsa

Execução de 

Obras

Info.enviada à 

Câmara Municipal
Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Tribunal Adm. 

CírculoLisboa
454/13.5BELSB Armando Cunha, S.A C. M. Loures

Ação 

Administrati

va

Pagamento 

por obra 

Pública

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
2407/16.2T8VFX Câmara Munucipal de Loures

Alzira Merícia de Sousa 

Antunes
Insolvência Insolvência

Apresentação de 

créditos

Aguarda 

relatório da 

insolvência

TAF de Lisboa 431/07.5BELRSB TMN Município de Loures
Ação Adm. 

Especial

Impugnação 

de ato 

administrativo

Reclamação para a 

conferência
Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa / UO 4
3025/16.0T8VFX Armando Simões Lopes

Hélio Manuel Gonçalves Luís 

e Outro(s)

Ação de 

Demarcação
Demarcação

Apresentada 

contestação

Tribunal Tributário Lisboa 1363/14.6BELRS Município de Loures Saint - Gobain Oposição
Reivindicação 

Terreno AUGI

Aguarda Audiência 

Prévia
Igual

Tribunal Tributário Lisboa 1432/13.0BELRS
Petróleos de Portugal – 

Petrogal, S.A
Município de Loures Impugnação

Impugnação 

Taxas
Apresentada 

Contestação
Igual

Supremo Tribunal 

Administrativo
844/2014

Presidência de Conselho de 

Ministros
Município de Loures

Processo 

Cautelar

Suspensão da 

eficácia

Apresentada 

Contestação
Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO
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SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Juízos Criminais e de Peq. 

Inst. Crim. De Lrs / 1º Juízo 

Criminal

299/08.4GILRS MP e outros Carlos Alberto Tusto Barbosa
Processo 

comum (trib. 

singular)

Crime de dano 

qualificado

Advogado 

constituído em 

08/10/2014

Igual

Serv. Ministério Púb. 

Loures / 2ª Secção
774/07.8 TALRS Manuel Aguiar Ferreira C. M. Loures Inquérito

Falsificação de 

Documento

Advogado 

constituído em 

06/10/2014

Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa / 3ª UO
3067/07.7BELSB

Manuel António Balsinha 

Galego
Presidente da C. M. Loures

Ação Adm. 

Especial

Imp. Ato 

Administrativo
Aguarda Sentença Igual

Juízos.Criminais e de Peq. 

Inst. Crim. Loures / 2ºJC
1911/07.8TALRS C. M. Loures Valdemar Maria Lopes

Ação Adm. 

Especial

Crime de 

Desobediência

Advogado 

constituído em 

06/10/2014

Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa / 2ª UO
1010/09.8BELSB

Marlene Isabel Figueiredo 

Alves Pereira Marques
C. M. Loures

Ação Adm. 

Especial

Imp. Ato 

Administrativo
Aguarda Sentença Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa / 4ª UO
1517/09.7BELRS PT Comunicações, S.A Município de Loures Impugnação

Impugnação 

de taxas
Aguarda Sentença Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa / 1ª UO
1606/10.5 ELRS PT Comunicações, S.A C. M. Loures

Imp. Ato 

Administrati

vo

Impugnação 

de taxas
Aguarda Sentença Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO

 
 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
308/09.0BELSB

Sisal – Soc. Imobiliária de 

Sacavém, S.A
C. M. Loures

Ação Adm. 

Especial
Aguarda Decisão Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
1275/09.5BESNT

ISS Pest Control – Soc. 

Desinfeção e desinf. LDA
C. M. Loures

Ação 

Sumária
Aguarda Decisão Igual

TFM e de Comarca Loures 6564/11.6TCLRS Hospital Curry Cabral, E.P.E C. M. Loures
Ação 

Sumária
Aguarda Decisão Igual

TJC Loures / 1ºJuízo Cível 786/98 Mohammad Ammar Abara Município de Loures Expropriação
Indemnização 

por Terreno
Instância Suspensa Igual

Tribunal Cível da Comarca 

de Lisboa / 9º J.Cível / 3ª 

Secção

4542/94 
Estil – Estudos, Investimentos e 

Urbanização, SA
C. M. Loures

Reclamação 

de Créditos

Apoio 

Judiciário
Aguarda Decisão Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
727/15.2BELSB Navaraly Meraly Manji Município de Loures

Ação Adm. 

Especial

Nulidade dos 

Atos

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Tributário de 

Lisboa
1729/14.1BELRS

Olivia da Conceição F. P. dos 

Santos
C. M. Loures Oposição

Pag. ramal de 

águas 

residuais

Apresentada 

Oposição
Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO
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SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
1884/15.3BELSB Sá Machado & Filhos, S.A Município de Loures

Ação Adm. 

Comum

Pedido 

Cancelamento 

Garantias

Apresentada 

Contestação
Igual

Tribunal Adm. Circulo de 

Lisboa
1002/15.8BELSB Carlos Bruno Rodrigues Dantas C. M. Loures

Ação Adm. 

Especial

Nulidade do 

despacho de 

01/10/2014

Apresentada 

Contestação
Igual

Com. Lisboa Norte 

Loures/Inst. Local/Secção 

Cível/J3

2404/14.2TCLRS-

C

António José Amaro Mendes e 

outros
Município de Loures e outros

Insolvência / 

Liquidação

Reclamação de 

Créditos

Aguarda sentença 

Judicial

Junção de 

Procuração

TAC LISBOA / UO 1 1241/12.3BELRA

MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, 

SA

Município de Loures
Ação Adm. 

Comum
Injunção

Aguarda 

Apreciação da 

reclamação

Igual

TAC LISBOA / UO 3 1148/16.5BELSB Pedro Miguel Monteiro Nunes Município de Loures Ação Adm.

Anulação de 

acto 

administrativo

Apresentada 

contestação
Igual

TAC LISBOA /UO 1 2816/16.7BELSB
Sindicato Naciona l  Pol icia s  

Municipai s
Muni cípio de Loures Ação Adm.

Pagamento de 

uma 

compensação 

económica ou 

ajuste do 

horário de 

trabalho

Apresentada  

Contes tação

Apresentada 

Contestaçã o

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO

 
 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR

SITUAÇÃO 

ACTUAL

Com. Lisboa 

Norte/Loures/inst. Crim/j3

1790/07.5PHLRS-

A
José António Ribeiro Lopes Ministério Público e Outro

Execução 

Comum

Reclamação de 

Créditos

Apresentada 

Resposta

Apresentada 

Resposta

TAC LISBOA / UO 4 2413/15.4BELSB

MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, 

SA

GESLOURES, Lda e 

Louresparque, Lda e outro

Contencioso 

Pré-

Contratual

Anulação da 

Adj. Serviços 

telecomunica.

Já tem sentença 

comunicada

Tribunal Tributário de 

Lisboa
2318/16.1BELRS

Arte Franca - Markting, 

Patrocínio e Mecenato, S.A
Câmara Municipal de Loures Oposição

Anulação Taxa 

de Publicidade

Junção de 

Documentos
Igual

Tribunal Administrativo de 

Círculo de Lisboa
962/17.9BELSB Vera Maria Monres Salazar Município de Loures Ação Adm.

Reconhecimen

to do direito à 

Habitação

Apresentada 

Contestação

TAF de Sintra 995/16.2BESNT Lidl & Companhia Câmara Municipal de Loures Oposição
Anulação Taxa 

de Publ icidade

Apresentada 

Contestação
Igual

N.º PROCESSO
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/

UNID.ORG.

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/

INSOLVENTE/EXPROPRIANTE

/IMPUGNADO

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/

EXPROPRIADO/IMPUGNANTE
PEDIDONATUREZA

ESTADO DO PROCESSO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




