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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

3.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 30 de novembro de 2017 

 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Tomaram posse os seguintes Representantes 
Municipais: 
 
Fernando Medeiros Vaz, eleito pela CDU – 
Coligação Democrática Unitária; 
 
Jorge Manuel Gomes Santos, eleito pelo CDS-PP 
Partido Popular; 
 
Lino Manuel Gomes Franco, eleito pelo PPD/PSD 
Partido Social Democrata. 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Francisco Joaquim Lourenço Pereira, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Fernando 
Medeiros Vaz. 
 
 
Tiago Miguel Galão Mendonça, eleito pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, por Paulo 
Luís Ferreira Mendes dos Santos. 
 
 
Lizette Braga do Carmo, eleita pelo CDS-PP 
Partido Popular, por Jorge Manuel Gomes dos 
Santos. 
 
 
 
Nelson César Gonçalves Batista, Presidente da 
Junta de Freguesia de Lousa, pelo substituto legal 
Lino Manuel Gomes Franco. 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO REGIMENTO 
 

Proposta de ratificação de alteração ao Regimento 
da Assembleia Municipal, em função da nova 
composição da Assembleia Municipal de Loures 
resultante do ato eleitoral para eleição dos Órgãos 
das Autarquias Locais realizada em 1 de outubro 
de 2017. 

 
PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO 

 
ANEXO AO REGIMENTO (pág. 39) 

 
Tempos de intervenção 

no Período de Antes da Ordem do Dia, 
nos termos do n.º 5 do Artigo 41.º 

do Regimento 
 

Em resultado da decisão havida em Conferência 
de Representantes, realizada em 20 de novembro 
de 2017, os tempos de intervenção consignados 
às Forças Políticas com assento na Assembleia 
Municipal de Loures são os seguintes: 

 
PS – Partido Socialista 17 

minutos 
CDU – Coligação Democrática Unitária 15 

minutos 
PPD/PSD Partido Social Democrata 7 

minutos 
BE – Bloco de Esquerda 3 

minutos 
PAN – Pessoas – Animais – Natureza 3 

minutos 
CDS-PP Partido Popular 3 

minutos 
PPM – Partido Popular Monárquico 3 

minutos 
 

São, igualmente, atribuídos 9 minutos à Câmara 
Municipal, para intervenção. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 3.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 
24 de novembro de 2016 (Ata n.º 62). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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Projeto de Ata da 6.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 15 de 
dezembro de 2016 (Ata n.º 64). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 26 de janeiro 
de 2017 (Ata n.º 65). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 23 de 
fevereiro de 2017 (Ata n.º 66). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 1.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 2 
de março de 2017 (Ata n.º 67). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 20 de abril de 
2017 (Ata n.º 68). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar 
apresentado pelo Grupo de Representantes 

do Partido Socialista 
 

pelo falecimento de José Maria Roque Lino 
 

Foi com profundo pesar que recebemos a notícia 
do falecimento de José Maria Roque Lino no 
passado dia 16 de novembro. Nascido a 23 de 
outubro de 1938, em S. Vicente da Beira, concelho 
de Castelo Branco, José Maria Roque Lino aderiu 
à Associação Socialista Portuguesa em 1971, 
sendo um dos participantes na reunião fundadora 
do Partido Socialista em 1973, em Bad 
Münstereifel, na Alemanha, sendo, até 
recentemente, o militante 32. 
 
Exemplo de perseverança na luta pela liberdade e 
democracia no nosso país e um exemplo para 
todos os Homens e Mulheres deste país, a vida de 
José Maria Roque Lino constitui um poderoso 
testemunho para a construção do Portugal 
democrático e de uma sociedade mais justa. Com 
a queda da ditadura em Portugal, foi membro da 
Comissão Nacional de Eleições, em 1976, e, mais 
tarde, nomeado Secretário de Estado da 
Comunicação Social no I Governo Constitucional e 
deputado à Assembleia da República. 
 
Com profundas ligações ao concelho de Loures, é 
eleito Vereador da Câmara Municipal de Loures na 
década de 90 onde exerce funções de Presidente 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados e, mais tarde, enquanto membro 
da Assembleia Municipal de Loures no mandato 
de 1994-1997. 
 
Perante este momento de luto, a Assembleia 
Municipal de Loures, reunida a 30 de novembro de 
2017, manifesta o mais profundo pesar à família 
enlutada e ao Partido Socialista. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Pelos Deputados Municipais 
do Partido Socialista, 

 
(a) Tiago Pereira da Silva Abade 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar 
apresentado pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

pelo falecimento de José Pedro Amaro 
dos Santos Reis 

 
No falecimento de Zé Pedro, 

dos Xutos & Pontapés 
 

Faleceu hoje Zé Pedro, o carismático guitarrista 
dos Xutos & Pontapés, aos 61 anos, vítima de 
complicações decorrentes da Hepatite C de que 
sofria há mais de 15 anos. 
 
Símbolo do rock português, dono de um estilo que 
o manteve atual até hoje, aos olhos de várias 
gerações, figura carismática que reunia simpatias 
e consensos, bastava vê-lo em palco para 
perceber o enorme amor pela música, tendo 
contribuído decisivamente para o êxito de que os 
Xutos & Pontapés gozam desde a fundação da 
banda em 1978. Esse mesmo sucesso foi 
reconhecido pelo Presidente da República Jorge 
Sampaio, que agraciou todo o grupo com a 
Comenda da Ordem de Mérito. 
 
Podemos, sem qualquer sombra de dúvida, dizer 
que esta banda, que atravessa gerações que a 
ouvem e veem em conjunto, perdeu um dos seus 
pilares e que a música portuguesa ficou mais 
pobre. Já não se ouvirão os acordes da sua 
guitarra nos palcos, nem no estúdio de gravação 
que a banda possui em Loures. Restam-nos as 
muitas gravações áudio e vídeo que testemunham 
a sua passagem pela cena musical portuguesa. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

Este voto de pesar deve ser enviado à família e a 
sua banda de sempre, os Xutos e Pontapés. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar 
apresentado pelo Representante do CDS-PP 

Partido Popular 
 

pelo falecimento do empresário 
Belmiro Mendes de Azevedo 

 
O CDS apresenta com esta moção, um voto de 
pesar pelo falecimento do Empresário Belmiro de 
Azevedo falecido ontem, dia 29 de novembro de 
2017, que dedicou parte da sua vida ao mundo 
empresarial e que foi responsável pela criação de 
milhares de postos de trabalho, denominadamente 
no nosso Concelho - Loures. 

 
 

(a) Jorge Santos 
 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária, a abstenção do 
Representante do Bloco de Esquerda e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 
 
 
Na sequência da apresentação e votação dos 
Votos de Pesar, foi cumprido um minuto de 
silêncio em memória dos falecidos. 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do PPD/PSD Partido Social Democrata 
 

42.º Aniversário do 25 de novembro de 1975 
 

Em 25 de novembro de 1975 Portugal vivia um 
período de enorme instabilidade social e política. 
Na revolução de 25 de abril de 1974 teve início 
uma justa e legítima ambição de criar um Portugal 
plural e de liberdade de opinião, sem perseguições 
políticas, assente num modelo de democracia 
verdadeiramente participativa e inclusiva. 
 
O período revolucionário que se vivia então 
acumulava erros e ressentimentos bem como o 
excessos e ambiguidades, que contribuíam em 
muito para um escalar de tensões e para um 
fomentar de ódios não desejável em nenhuma 
sociedade. 
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O caminho que estávamos a seguir e as 
animosidades que se geravam moldavam a ideia 
de que sermos todos Portugueses poderia já não 
ser base suficiente para um entendimento salutar 
entre todos. 
 
A História e muitos relatos de quem teve 
responsabilidades nesse período, ou que apenas 
o viveu, indiciam claramente que caminhávamos 
de forma perigosa para uma confrontação armada 
de base ideológica que poderia cravar feridas 
profundas entre portugueses. 
 
Hoje é-nos dado a saber que alguns vislumbravam 
um período de ódio e ressentimento, alavancado 
nas diferentes perspetivas sobre o modelo futuro 
da organização do Estado e da participação cívica 
e política, com a exclusão de forças políticas à 
esquerda do Partido Socialista. 
 
Teria sido, por certo, um erro com consequências 
inimagináveis para Portugal e para os 
portugueses. 
 
É por isto que devemos estar gratos a quem, com 
muita ponderação e visão integrada, soube 
desenvolver as ações do 25 de novembro de 
1975, assegurando o início de um novo período de 
pacificação e resolução democrática das 
divergências que aparentavam dividir um país que 
abril tinha unido de forma evidente e genuína. 
 
Se a 25 de abril de 1974 os portugueses pareciam 
unidos à volta da vontade de Democracia, a 24 de 
novembro de 1975 pareciam caminhar para a 
derradeira divisão e para um período de ódios, de 
exclusão e de intolerância. 
 
Infelizmente, hoje ainda existe quem tente 
camuflar, deturpar ou até mesmo desvirtuar as 
verdadeiras conquistas do 25 de novembro ou 
acicatar setores da sociedade com uma imagem 
do que o 25 de novembro pretendia ser para 
alguns mas não foi para Portugal. 
 
E para construir Portugal, sem ódios, sem 
perseguições e, sobretudo, sem derramamento de 
sangue, todos têm de poder contribuir e participar. 
Todos! Não uns nem outros mas todos! 
 
Se muitos são os relatos sobre as ocorrências do 
25 de novembro, há um que gostaríamos de 
destacar e que representa a essência do seu 
resultado: 
 
“Há quem não compreenda como foi possível a 
surpreendente solução política (...). Com a 
salvaguarda das liberdades e da democracia. Com 
a formação de um governo em que continuou o 
PCP. Com a aprovação e promulgação da 
Constituição pela Assembleia Constituinte.” 

Álvaro Cunhal 
 
In “A verdade e a mentira na Revolução de abril: A 
contrarrevolução confessa-se” 
 
Essa foi uma grande conquista do 25 de 
novembro, a de recentrar a vontade coletiva de 
uma “Nação valente e imortal” num esforço de 
pluralidade e participação quer cívica quer política 
assente num modelo de respeito pela diferença e 
pela oportunidade do debate livre. 
 
Sendo certo que “o sonho de abril só ficou 
completo quando conheceu novembro”, também é 
certo que Portugal é hoje um país democrático 
semipresidencialista onde todas as forças políticas 
- independentemente do seu espetro político - têm 
representação, devido à idoneidade das partes 
envolvidas numa ação que não se traduziu numa 
guerra civil com consequências graves. 
 
Se a 25 de Abril saudamos Fernando José 
Salgueiro Maia e os Capitães de Abril pelos seus 
feitos, a 25 de novembro devemos saudar o 
General António Ramalho Eanes e todos os 
diretamente envolvidos, atravessando todo o 
espectro político. Em Loures devemos 
especialmente enaltecer a participação de vários 
munícipes (de então e de agora) que foram 
fundamentais para o sucesso operacional e 
politico do 25 de novembro. 
 
A História reconhece o papel do General Ramalho 
Eanes como centro nevrálgico de um dia muito 
difícil, tendo sido apaziguador de tensões e 
promotor de consensos fundamentais para que 
hoje todos possamos aqui estar a defender 
ideologias e diferenças, verdadeiras riquezas 
nacionais. Mas a história também reconhece que 
sozinho nada faria o General Ramalho Eanes e 
por isso o papel que tiveram muitos outros e em 
especial alguns lourenses não deve jamais ser 
esquecido pelo Município de Loures. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 30 de novembro de 2017, delibera: 
 
1. Aprovar um voto de saudação dedicado a 

todos aqueles que, em 25 de novembro de 
1975, pautaram a sua atuação pelo superior 
interesse nacional, alicerçado na vontade de 
um Estado Democrático e Plural, sabendo 
conduzir Portugal para o modelo político em 
que hoje exercemos os nossos direitos, 
consagrados pela Constituição Portuguesa, 
das forças militares às organizações não 
militares, passando por todas as forças 
políticas com maior envolvimento na altura. 
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2. Na pessoa do General Ramalho Eanes 
reconhecer a nossa gratidão pela forma como 
soube conduzir o processo. 

 
3. Prestar a devida e merecida homenagem a 

todos os lourenses que participaram direta e 
ativamente, quer no plano político, quer no 
plano operacional, no 25 de novembro 
pensando sempre primeiro no seu País e no 
seu Concelho e só depois em si mesmos. 

 
4. Prestar comovida homenagem àqueles que, 

ao longo dos séculos, viveram e tombaram 
pelos ideais da Liberdade e Pluralidade. 

 
5. Esta moção deverá ser enviada ao Exmo. Sr. 

General Ramalho Eanes, à Câmara Municipal 
de Loures, a todas as Juntas e Assembleias 
de Freguesia do Concelho de Loures bem 
como a todos os órgãos de comunicação 
social local e nacional. 

 
 

Loures, 21 de novembro de 2017 
 

Os eleitos pelo PPD/PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária e Representante do Bloco 
de Esquerda, e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

Voto de Louvor 
apresentado pelo Grupo de Representantes 

do PPD/PSD Partido Social Democrata 
 

Em memória de Francisco Sá Carneiro, 
Adelino Amaro da Costa 

e todos os ocupantes da aeronave 
aquando do trágico acidente 

de 4 de dezembro de 1980, em Camarate 
 

“A democracia social e cultural supõe e exige a 
eliminação das distinções de classe, de estado e 
de função social, o livre acesso de todos à 
educação e à vida cultural da comunidade e o 
estímulo da criatividade individual e da liberdade 
de espírito” - Francisco Sá Carneiro 
 

Na fatídica noite de 4 de dezembro de 1980, 
faleceu Francisco Sá Carneiro, fundador do 
PPD/PSD e primeiro-ministro de Portugal, vítima 
da queda, em Camarate, no Concelho de Loures, 
do avião bimotor em que seguia rumo ao Porto, 
juntamente com Adelino Amaro da Costa, Snu 
Abecassis, Maria Manuel Simões Vaz da Silva 
Pires, António Patrício Gouveia e os 2 tripulantes 
da aeronave. 
 
Sá Carneiro era, reconhecidamente, um político 
que aspirava, de forma plenamente convicta, a 
que Portugal adotasse um modelo de democracia 
ocidental avançada, sem que, para isso, deixasse 
de ser um político de ruturas, sempre combativo, 
que não deixava ninguém indiferente, sendo-lhe 
reconhecida a coragem com que defendia as suas 
convicções, tendo sempre em vista o melhor para 
Portugal e para os portugueses e não para o seu 
Partido ou para si mesmo. 
 
Com a trágica morte da Francisco Sá Carneiro, o 
dia 4 de dezembro de 1980 ficou gravado na 
História como um dos dias mais tristes da 
democracia portuguesa, tendo Portugal perdido 
um grande estadista e patriota, um político íntegro 
e sério, um convicto defensor dos valores da 
justiça, da solidariedade e de um Portugal cada 
vez mais democrático. 
 
A sua participação ativa e convicta na vida política 
nacional constituiu, e constitui, uma referência e 
exemplo para a participação de muitos homens e 
mulheres na vida política nacional, condição e 
instrumento fundamental de consolidação do 
sistema democrático que tanto, ainda hoje, se 
apregoa. 
 
Volvidos 37 anos desta marcante data de 4 de 
dezembro de 1980, nunca é demais relembrar a 
História e o exemplo de Francisco Sá Carneiro, 
relembrando-se e homenageando-se a memória 
de quem soube elevar o nome de Portugal. 
 
Volvidos 37 anos desta triste data de 4 de 
dezembro de 1980, é de toda a justiça que sejam 
homenageados quer Francisco Sá Carneiro quer 
Adelino Amara da Costa e todos os vitimados na 
queda da aeronave em Camarate. 
 
Volvidos 37 anos desta triste data de 4 de 
dezembro de 1980, o Município de Loures não 
pode deixar de relevar o facto do trágico acidente 
ter, infeliz e dramaticamente, ocorrido no nosso 
Concelho. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 30 de novembro de 2017, delibera: 
 
1. Aprovar um voto de louvor dedicado a 

Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da 
Costa, Snu Abecassis, Maria Manuel Simões 
Vaz da Silva Pires, António Patrício Gouveia e 
os 2 tripulantes da aeronave. 

 
2. Recomendar à Câmara Municipal de Loures e 

à Assembleia Municipal de Loures que se 
associem à cerimónia anual de homenagem a 
Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da 
Costa, Snu Abecassis, Maria Manuel Simões 
Vaz da Silva Pires, António Patrício Gouveia e 
os 2 tripulantes da aeronave, que se realiza no 
local de queda da aeronave na Freguesia de 
Camarate, oferecendo a sua disponibilidade 
para colaborar com a organização deste 
evento (Concelhia de Loures do PPD/PSD) 
nomeadamente através do auxílio na 
divulgação pública do mesmo. 

 
3. Recomendar aos eleitos na Câmara Municipal 

de Loures e aos eleitos na Assembleia 
Municipal de Loures que compareçam no dia 4 
de dezembro de 2017 na cerimónia de 
homenagem referida no ponto anterior. 

 
4. Enviar esta moção à Câmara Municipal de 

Loures, a todas as Juntas e Assembleias de 
Freguesia do Concelho de Loures bem como a 
todos os órgãos de comunicação social local e 
nacional. 

 
“A política sem risco é uma chatice, mas sem ética 
é uma vergonha” - Francisco Sá Carneiro. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Os eleitos pelo PPD/PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária, a abstenção do 
Representante do Bloco de Esquerda, e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Representante do CDS-PP Partido Popular 

 
Evocar e saudar o 25 de novembro 

na passagem do seu 42.º Aniversário 
 

A semana passada comemorou-se mais um 
aniversário do 25 de novembro, o seu 42.º 
Aniversário. 
 
O CDS quer aqui, evocar e saudar o 25 de 
novembro, quem teve a coragem na altura de dar 
a cara pela Liberdade e especialmente relembrar o 
que significa para que a História não se repita. 
 
O golpe de 25 de novembro de 1975 foi uma 
tentativa de golpe militar conduzido pelas forças 
políticas consideradas como radicais, cujo 
fracasso resultou no fim da influência que estas 
exerciam sobre o país, permitindo que se 
instaurasse em Portugal uma democracia 
pluralista, política e constitucionalmente baseada 
num regime semipresidencialista, e 
economicamente baseada numa economia de 
mercado. 
 
Após o Verão Quente desse ano, em que se 
efetua a disputa entre forças revolucionárias e 
forças moderadas pela ocupação do poder do 
Conselho da Revolução, civis e militares 
começaram a contar espingardas para um 
possível confronto armado. Este, tantas vezes 
anunciado, pareceu por fim inevitável, quando, na 
madrugada de 25 de novembro de 1975, tropas 
paraquedistas ocupam diversas bases aéreas, na 
expectativa de receber apoio do COPCON. Mas 
opondo-se-lhes um grupo operacional de militares, 
chefiado por Ramalho Eanes, não esquecendo a 
importância de Jaime Neves e a sua firme 
determinação, conseguiu fracassar a revolta, 
substituindo o PREC, acrónimo para Processo 
Revolucionário em Curso, pelo Processo 
Constitucional em Curso. 
 
Importa invocar quem lutou pela Liberdade e quem 
como neste caso lutou para que ela se mantivesse 
e não fosse substituída por nova Ditadura. 
 
Ditadura essa que foi impedida nesse dia de ser 
uma realidade. Foi a bravura, determinação e 
amor à Liberdade que hoje podemos ser livres e 
democráticos. 
 
O CDS invoca assim nesta moção, mais que uma 
efeméride, a memória do que aqueles militares 
construíram no 25 de novembro de 1975. 
Essencialmente o que impediram. 
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Nós temos memória. Não esquecemos a sua 
bravura. Mas também não esquecemos quem 
estava do lado de lá da barricada, prontos para 
transformar Portugal numa ditadura de extrema-
esquerda. 
 
Mas também não nos esquecemos de quem 
nessa altura estava connosco, do lado da 
Democracia e da Liberdade e que agora mudou de 
lado, mudou de paradigma. 
 
O CDS tem memória e não mudou de lado, 
continua firme na defesa da Democracia e dos 
valores Democráticos. Pela pluralidade. 
 
A Liberdade e a Democracia não têm dono. Não 
se invocam apenas. Exercem-se. É por isso que 
sempre o CDS lutou e continua a lutar pela 
Liberdade e pela Democracia. Por isso invocamos 
aqui o 25 de novembro e todos os que nele 
estiveram envolvidos. 

 
 

(a) Jorge Santos 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária e do Representante do 
Bloco de Esquerda, e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do Partido Socialista 
 

Pelo aumento do número de efetivos 
da Polícia Municipal 

 
Considerando que: 
 
A. As polícias municipais têm dimensão 

constitucional conferida pelo disposto no n.º 3 
do artigo 237.º da Constituição da República 
Portuguesa através da redação “as polícias 
municipais cooperam na manutenção da 
tranquilidade pública e na proteção das 
comunidades locais”, com o pressuposto de 
garantia de maior segurança aos cidadãos e 
uma maior tranquilidade pública no seio das 
comunidades locais; 

 
 

B. As polícias municipais, enquanto veículo 
fundamental da territorialização da segurança, 
constituem hoje um instrumento 
especialmente vocacionado para o exercício 
das funções de polícia administrativa e para a 
cooperação com as forças de segurança na 
proteção das comunidades locais, orientado 
por uma filosofia de complementaridade e 
subsidiariedade entre as forças de segurança 
e as polícias municipais; 

 
C. De acordo com o Regulamento de 

Organização e Funcionamento do Serviço de 
Polícia Municipal da Câmara Municipal de 
Loures, no artigo 7.º, à Divisão Operacional de 
Polícia Municipal competem as atribuições 
técnicas executivas no âmbito das áreas 
funcionais de trânsito, segurança e 
comunicações; 

 
D. O Mapa de Pessoal é um instrumento de 

gestão dos recursos humanos, regulado pela 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 
E. O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 

Loures para o ano 2017 estabelece em 21 o 
número de postos de trabalho adstritos ao 
Serviço de Polícia Municipal na categoria de 
Agente Municipal de 2.ª classe da carreira de 
polícia municipal; 

 
F. Subsistem, de forma agravada na realidade 

atual do concelho, os pressupostos 
justificativos da criação do Serviço de Polícia 
Municipal; 

 
G. No Município de Loures se verificam com 

relevância todos os fatores determinantes na 
fixação do número de efetivos da polícia 
municipal, relativamente à extensão 
geográfica do Município. 

 
 
Neste sentido, de modo a contribuir para uma 
atuação mais célere e eficaz do Município de 
Loures a Assembleia Municipal delibera: 
 
• Recomendar ao município para a necessidade 

imperiosa de proceder ao reforço do número 
de agentes municipais nos termos e de acordo 
com a deliberação apresentada pelo Partido 
Socialista em reunião de câmara de 8 de 
novembro. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
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Pelos Deputados Municipais 
do Partido Socialista, 

 
(a) Tiago Pereira da Silva Abade 

 
 
 

A presente moção, depois de aprovada deverá ser 
enviada: 
 
Às Assembleias de Freguesia do Concelho de 
Loures; 
 
À Comunicação Social. 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária, a abstenção do 
Representante do Bloco de Esquerda, e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do Partido Socialista 
 

Estratégia para a água no Concelho de Loures 
 

Alguns Municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa já iniciaram um conjunto de iniciativas no 
sentido de adotarem medidas para limitar o 
desperdício da água e procurar uma gestão mais 
eficiente e cuidadosa atendendo ao estado de 
seca extrema em que o país ainda se encontra. 
 
É assim essencial ser definida uma estratégia 
municipal, para melhorar a gestão deste recurso 
escasso. 
 
Essa estratégia deverá ter uma forte componente 
de sensibilização da população e das escolas 
mas, sobretudo, uma implementação de medidas 
concretas que permitem o uso mais eficiente da 
água do concelho de Loures. 
 
Sem prejuízo da necessidade imperiosa de 
proceder à lavagem de ruas bem como de outros 
serviços essenciais para a população é essencial 
desenvolver uma estratégia para o município que 
permita um plano integrado da utilização, 
distribuição, captação de água, reutilização e 
diminuição de perdas. 
 

Na realidade, após anos de propostas públicas de 
investimento na melhoria da rede de distribuição 
da água no concelho continuamos a registar 
perdas de água superiores a 40%, iguais ou 
superiores aos valores que existiam há quatro 
anos. 
 
Acresce que, a Câmara de Loures anunciou a 21 
de março de 2014 que com a campanha que ia 
lançar relativa às perdas de água em bairros 
sociais ia conseguir reduzir as perdas de água no 
concelho em 50% e assim poupar cerca de três 
milhões de euros e, três anos volvidos, nada. 
 
Ainda que o programa fosse inadequado e não 
tivesse tido qualquer resultado prático, perdeu-se 
mais uma oportunidade de agir de forma 
adequada. 
 
Porém o concelho não pode esperar. É hora de 
promover a reutilização da água, de se proceder à 
identificação das nascentes e do seu potencial de 
utilização, de se criarem infraestruturas de 
recuperação de águas pluviais e é essencial 
investir na rede de distribuição de água para 
diminuir perdas. 
 
Exigimos igualmente que se retome uma política 
adequada de utilização da água nos edifícios e 
instalações municipais. É preciso dar o exemplo. 
 
Loures precisa de desenvolver, à semelhança de 
outros municípios (como por exemplo Lisboa), à 
identificação da sua Matriz de Água e definição de 
uma estratégia, sólida, adequada e com medidas 
de curto e médio prazo. 
 
Queremos, no prazo de 10 anos, que as perdas se 
reduzam para valores de 15% e 10%. E para isso 
os munícipes exigem que a Câmara estude, 
trabalhe e identifique soluções. E cá estaremos 
para fiscalizar e exigir o seu cumprimento. 
 
Necessitamos que a estratégia analise o problema 
das perdas mas também avalie do potencial de 
medidas conjuntas para resolver o problema do 
escoamento e da proteção das populações em 
altura de cheias. 
 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de 
Loures, delibera: 
 
• Solicitar ao município que apresente à 

Assembleia Municipal no prazo de 1 mês a 
indicação das medidas mais urgentes, 
excecionais, e de aplicação imediata que 
permitam acautelar e melhor gerir a situação 
de seca extrema em que o país vive; 
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• Solicitar ao município que apresente à 
Assembleia Municipal a sua estratégia para a 
Água no Concelho de Loures que vá de 
encontro às preocupações desta Assembleia 
expostas na presente moção e com objetivos 
temporais definidos para a sua 
implementação; 

 
• Recomendar ao município que proceda ou 

retome o desenvolvimento de ações junto dos 
munícipes e das escolas, no sentido de 
promover o uso mais eficiente da água e 
identificando os parceiros relevantes a 
comprometer; 

 
• Recomenda o retomar da adoção de práticas 

para o uso eficiente da água em instalações 
municipais; 

 
• Recomenda a disseminação e alargamento da 

utilização de água residual tratada para a 
rega, lavagem de ruas e de viaturas; 

 
• Recomenda a modernização dos sistemas de 

circulação de água em lagos e fontes 
ornamentais, nomeadamente através da 
recirculação da água; 

 
• A aplicação de sistemas de monitorização do 

consumo de água em instalações municipais, 
espaços verdes e lavagem de ruas. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Pelos Deputados Municipais 
do Partido Socialista, 

 
(a) Tiago Pereira da Silva Abade 

 
 
 

A presente moção, depois de aprovada deverá ser 
enviada: 
 
Às Assembleias de Freguesia do Concelho de 
Loures; 
 
À Comunicação Social; 
 
À Área Metropolitana de Lisboa; 
 
À Assembleia da República. 
 
 
(Aprovada por maioria, com a abstenção do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do Partido Socialista 
 

Pela urgente construção da Variante Norte 
à EN 8 

 
A Variante Norte à Estrada Nacional 8 constituir-
se-á como uma via estruturante e imprescindível 
para o descongestionamento do enorme fluxo de 
tráfego rodoviário do centro de Loures, resultante 
das profundas alterações de circulação rodoviária. 
 
Em 6 de julho de 2016, na 68.ª reunião de 
Câmara, os vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, na discussão do ponto 5, referente ao 
Projeto de Revitalização do Centro de Loures e, 
antecipando o expectável aumento de tráfego 
rodoviário na Rua da República, alertaram para a 
prévia necessidade da construção da Variante 
Norte à E.N. 8. 
 
Hoje, circular de automóvel no centro da cidade de 
Loures, sobretudo em horas de ponta, é um 
autêntico calvário. 
 
A circulação de viaturas de emergência na Rua da 
República tornou-se um martírio para os 
profissionais de saúde e para os que esperam 
pelo socorro, não sendo cumpridas várias normas 
de sinalização, ou assinalando-se em vários locais 
a total ausência da mesma, provocando vários 
acidentes. 
 
A construção desta via torna-se por isso 
imprescindível e inadiável, de modo a normalizar o 
tráfego rodoviário no centro da cidade de Loures e 
diminuir os transtornos causados à população 
local. 
 
 
Nesse sentido, os eleitos pelo Partido Socialista 
na Assembleia Municipal vêm manifestar ao 
Executivo Municipal a necessidade urgente de 
encetar os procedimentos prévios à construção da 
Variante Norte à Estrada Nacional 8, de forma a 
que a mesma seja contemplada em sede de 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
2018. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Pelos Deputados Municipais do Partido Socialista, 
 

(a) Tiago Pereira da Silva Abade 
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A presente moção, depois de aprovada deverá ser 
enviada: 
 
À Assembleia de Freguesia de Loures; 
 
À Comunicação Social; 
 
À Área Metropolitana de Lisboa; 
 
À Assembleia da República. 
 
 
(Aprovada por maioria, com a abstenção do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Promoção de Espécies Autóctones 
 

A floresta autóctone é composta por árvores com 
origem no próprio território. No caso do território 
português, compreende árvores como os 
carvalhos, os medronheiros, os castanheiros, os 
loureiros, as azinheiras, os azereiros ou os 
sobreiros. 
 
Este tipo de floresta está comprovadamente mais 
adaptado às condições do solo e do clima do 
nosso território e, por isso, é mais resistente a 
pragas, doenças, longos períodos de seca ou 
chuva intensa em comparação com espécies 
introduzidas. Além de muitas outras vantagens, 
exerce um importante papel na regulação e 
melhoria do clima, no sequestro de carbono da 
atmosfera contribuindo para a redução do efeito 
de estufa e, por conseguinte, no combate às 
alterações climáticas, sendo também mais 
resistente e resiliente aos incêndios florestais. 
 
É necessária a urgente reimplantação da floresta 
autóctone, bem como de uma estratégia de 
ordenamento da nossa floresta. 
 
No concelho de Loures verifica-se, ainda, a 
existência de pinhais e eucaliptais que poderão 
contribuir para a propagação rápida de incêndios 
no nosso território, ou espécies como as palmeiras 
que não são resistentes a pragas ou doenças, 
como se tem verificado nos últimos tempos, dando 
origem a gastos para a autarquia para o 
tratamento ou remoção das espécies doentes. 

Considerando que os espaços verdes de um 
território desempenham um papel fundamental na 
promoção da qualidade de vida, sendo o seu 
principal objetivo a preservação da qualidade do 
ar, o recreio e o lazer e que, além destas funções, 
também mantêm a permeabilidade dos solos e 
quebram a monotonia da paisagem urbana, 
causada pelos grandes complexos de edificações, 
que cada vez mais caracterizam as nossas 
cidades. 
 
Considerando a grave situação que o nosso país 
atravessa, sendo que dados recentes apontam 
que no final do mês de outubro, cerca de 25% do 
território estava em seca severa e 75% em seca 
extrema. 
 
E considerando que no passado dia 23 de 
novembro se assinalou o Dia da Floresta 
autóctone, a Assembleia Municipal de Loures 
recomenda: 
 
1. Na implementação de novos espaços verdes 

no território, ou mesmo nos já existentes, seja 
dada prioridade à plantação de espécies 
autóctones, mais resilientes e com melhor 
adaptação a condições adversas; 

 
2. Seja fomentada a produção de espécies 

autóctones nos territórios florestais municipais. 
 
 
A ser aprovada, esta moção deve ser enviada às 
Associações de Defesa do Ambiente e a todos os 
meios de comunicação social. 

 
 

Os eleitos da CDU 
 

30 de novembro de 2017 
 
 
(Aprovada por maioria, com a abstenção do 
Grupo de Representantes do Partido Socialista 
e Representante do CDS-PP Partido Popular, e 
os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Pela salvaguarda dos postos de trabalho 
na TGI - GRAMAX 

 
Sediada na Portela, após ter adquirido a empresa 
“Triunfo Internacional, Sociedade de Têxteis e 
Confeções, Lda., a TGI - Gramax, subsidiária de 
multinacional Gramax Textile GmbH, com sede na 
Suíça, emprega hoje diretamente 463 
trabalhadores. 
 
Na sequência desta aquisição, a TGI Gramax 
Internacional Lda. não conseguiu criar uma 
carteira de clientes que faça face a ter perdido o 
cliente que aquela unidade industrial teve durante 
50 anos, a Triumph Internacional. 
 
Perante esta realidade a TGI apresentou um plano 
de reestruturação que aponta para a redução de 
150 postos de trabalho. 
 
A concretização desta decisão acarretará graves 
consequência sociais e económicas ao país, com 
especial impacto no concelho de Loures onde está 
sediada a empresa e onde reside uma parte muito 
significativa dos trabalhadores aos quais foi, 
agora, apresentado como horizonte o 
desemprego, sendo legítima a sua preocupação e 
apreensão face à situação que lhes é colocada. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
dia 30 de novembro de 2017, delibera: 
 
1. Manifestar a sua solidariedade e apoio aos 

trabalhadores da TGI - Gramax Internacional, 
Lda. nas ações que entendam desenvolver no 
sentido de contrariar esta lesiva decisão para 
os seus interesses próprios e do concelho. 

 
2. Solicitar ao Governo o seu envolvimento na 

tomada de medidas necessárias à inversão 
desta intenção, procurando a salvaguarda da 
empresa e dos seus postos de trabalho, tendo 
por referência a sua importância nacional e 
local, solicitando informação sobre eventuais 
diligências já efetuadas ou previstas. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 
 
 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

A ser aprovada, esta moção deverá ser enviada a: 
 
- Sr. Primeiro-Ministro 
- Sr. Presidente da República 
- Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 
- Sr. Ministro da Economia 
- Grupos Parlamentares na Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Administração da TGI - Gramax Internacional, 

Lda. 
- Sintevecsul - Sindicato dos Trabalhadores 

Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Sul 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Cheias 1967 
 

Há 50 anos, na noite de 25 para 26 de novembro 
de 1967 fortes chuvadas caíram sobre as zonas 
limítrofes de Lisboa, a saber: Vila Franca de Xira, 
Loures, Alenquer, Odivelas e Oeiras, trazendo a 
nu a falta de estruturas e, sobretudo, a miséria 
assustadora do povo que vivia em condições 
miseráveis, em barracas insalubres que levaram à 
morte mais de 700 homens, mulheres e crianças, 
número sempre escamoteado e escondido pelo 
governo fascista de Salazar “a censura carregou 
com mão de ferro, cortando notícias, distorcendo 
informações, impedindo os números certos de 
serem divulgados” (relatam os jornalistas que à 
época acompanharam a tragédia). 
 
 
Esta catástrofe, fotografada por vários repórteres 
entre os quais Eduardo Gageiro, aterrou o país e o 
estrangeiro. 
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Por essa altura e, sem haver qualquer tipo de 
estruturas que pudessem ajudar à resolução da 
tragédia, os estudantes - cerca de 5500 no total - 
oriundos de todas as áreas, mobilizaram-se e, no 
que respeita à Faculdade de Medicina, sob 
impulso da PRO Associação, orientada sobretudo 
por comunistas e alguns católicos progressistas, 
criaram-se brigadas de apoio e sobretudo de 
vacinação, onde muitos estudantes “tomaram 
consciência” perante tão miserável e dolorosa 
realidade, apercebendo-se do Portugal 
vilipendiado e ultrajado, cinzento e miserável a 
que o governo de Salazar o conduzira. 
 
A vacinação fazia-se para evitar males maiores, 
mas mesmo assim importa referir que muitos 
PIDE’s acompanhados por alguns Presidentes de 
Junta de Freguesia ou seus representantes 
tentavam controlar todas as ações que se 
desenrolavam - há que sublinhá-lo - com o apoio 
precioso dos Bombeiros. 
 
Não foi o fenómeno natural que justificou a 
dimensão da tragédia, mas a miséria do país, nas 
zonas onde maioritariamente habitava o povo 
explorado e trabalhador; pois o serviço 
meteorológico nacional de então, mostrava que 
tinha chovido mais no Estoril e Cascais, onde não 
houve mortes. 
 
Não esqueçamos, pois, esta terrível noite, e 
sobretudo os motivos que a conduziram a tão 
grande tragédia, sabendo que é na profilaxia 
sobretudo nas questões urbanísticas e de índole 
social - defendidas por governos que pensam no 
seu povo - que se encontra a solução para tais 
miseráveis desgraças. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

A ser aprovada, esta Moção deve ser enviada 
para: 
 
• Câmara Municipal de Loures 
• Câmara Municipal de Odivelas 
• Corporações de Bombeiros dos concelhos de 

Loures e de Odivelas 
• Associação de Estudantes da Faculdade de 

Medicina de Lisboa 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Pelo reforço dos meios necessários 
às forças de segurança 

 
A atividade das forças e serviços de segurança e a 
vida dos seus profissionais continuam a ser 
marcados por muitos e variados problemas, 
comprometendo o seu desempenho e 
consequentemente com reflexos no direito das 
populações à segurança e tranquilidade públicas. 
 
A política de direita de sucessivos governos, e, 
mais violentamente, as medidas adotadas no 
quadro do PEC e do governo PSD/CDS-PP, 
agravaram estes problemas, os quais têm, é certo, 
graus diferenciados de complexidade para a sua 
resolução, mas é imperativo não o seu adiamento, 
mas sim encetar um caminho para a sua 
resolução. 
 
Tem sido com preocupação que a CDU vem, 
desde há muito, alertando para o agravar desses 
mesmos problemas, ao mesmo tempo que 
intervém com propostas concretas no sentido de 
trazer à área da Administração Interna uma outra 
política capaz de lhes responder e contribuir para 
um melhor cumprimento do desígnio constitucional 
que lhes é cometido - o de “defender a legalidade 
democrática e garantir a segurança interna e os 
direitos dos cidadãos”. Não haverá melhor 
segurança enquanto a maioria dos respetivos 
profissionais se sentir desmotivada, baixos 
salários, anos a fio sem progressões na carreira, 
sem estímulos à formação, com meios materiais 
envelhecidos e desadequados, com cargas 
horárias inadmissíveis, a aguardar há anos por um 
subsídio de risco profissional que tarda em ser 
atribuído. 
 
As duas principais forças de segurança estão cada 
vez mais envelhecidas, seja por travão de saída 
de profissionais para a pré-aposentação, seja pela 
não adoção de uma planeada política de 
admissões aliada a um reduzido número de 
entradas que nunca compensa as saídas. Falar de 
um parque de viaturas envelhecido, de falta de 
equipamentos de proteção individual, de 
instalações desadequadas para os profissionais - 
homens e mulheres - e para os cidadãos que a 
elas se dirigem, já se tornou uma triste 
normalidade. 
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Perante este sucinto quadro, o caminho não é, 
não pode ser, o de continuar a adiar a resposta às 
questões mais urgentes, ou entrar numa linha de 
justificação com as autorizações ainda não obtidas 
do Ministério das Finanças, e muito menos, entrar 
numa linha de criticar os que justa e legitimamente 
reivindicam a resoIução dos problemas. 
 
O caminho que urge cada vez mais, é o de dar 
resposta aos problemas, assumir claramente 
opções e calendarizá-las em diálogo com os 
respetivos profissionais e suas estruturas e, muito 
importante, respeitar os compromissos assumidos. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 30 de novembro de 2017, delibera exigir à 
Administração Central: 
 
1) O aumento urgente do número de viaturas e 

efetivos em todo o concelho; 
2) A construção do quartel da GNR em Bucelas; 
3) A ampliação da esquadra da PSP em 

Camarate; 
4) A valorização do policiamento de proximidade, 

dando prioridade à prevenção e alargando a 
intervenção a mais zonas do concelho; 

5) A concretização das medidas e dos meios 
anunciados para a chamada 2.ª geração do 
Contrato Local de Segurança de Loures. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

Esta moção ao ser aprovada deverá ser enviada 
para: 
 
Câmara Municipal de Loures 
 
• Presidente da República 
• Presidente da Assembleia da República 
• Todos os Grupos Parlamentares com assento 

na Assembleia da República 
• Primeiro-Ministro 
• Ministro da Administração Interna 
• Comando Nacional da GNR 
• Comando Metropolitano de Lisboa da PSP 

(COMETLIS) 
• Órgãos de comunicação social local e nacional 
 
 
 
 

(Aprovada por maioria, com a abstenção do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD Partido 
Social Democrata, Representante do CDS-PP 
Partido Popular e PPM – Partido Popular 
Monárquico e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Transportes Públicos 
Mais oferta, melhor cobertura, 

mais acessibilidade 
 

As questões da qualidade de oferta, da cobertura 
de redes e da acessibilidade dos utentes aos 
serviços de transportes coletivos no município de 
Loures são hoje temas centrais na discussão 
relativa à melhoria da qualidade de vida das 
nossas populações, no caminho da criação de 
territórios mais coesos e sustentáveis social e 
ambientalmente, e economicamente mais atrativos 
e dinâmicos. 
 
A falta de qualidade do serviço, aferida pela 
insuficiente cobertura da rede, pela falta de 
articulação multimodal, pela má qualidade do 
material circulante, pela insuficiente frequência na 
oferta, pelos elevados tarifários, as desadequadas 
coroas tarifárias em vigor e pelo adiamento de 
importantes investimentos são alguns dos 
problemas sentidos e que carecem de atenção e 
uma ação determinada por todas as entidades 
com competência na prestação, planeamento, 
regulação e fiscalização dos serviços públicos de 
transportes. 
 
Neste quadro, acompanhamos com apreensão o 
desenvolvimento e implementação do novo 
Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte 
de Passageiros (RJSPTP), no âmbito do qual foi 
cometido aos municípios um conjunto alargado de 
novas responsabilidades, que não acautela os 
constrangimentos financeiros, organizativos e de 
admissão de técnicos qualificados e no qual a 
Administração Central se desresponsabiliza do 
ponto de vista financeiro nas compensações de 
serviço público aos operadores, remetendo os 
custos desse financiamento para os municípios, 
situação essa que não encontrou ainda resposta 
satisfatória, seja na legislação subsequente, seja 
no âmbito da lei do Orçamento do Estado. 
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Assim, consideramos fundamental: 
 
1- A concretização de investimentos, há muito 

adiados, como o prolongamento da rede de 
Metropolitano a Santo António dos Cavaleiros, 
Loures (Infantado), Portela e a Sacavém, ou a 
definição, no âmbito da renovação da linha do 
Oeste, da criação do ramal até Lisboa pelo 
concelho de Loures, permitindo assim um 
salto qualitativo na melhoria da oferta de 
transporte público no concelho de Loures e na 
sua melhor integração nas redes de 
mobilidade regional e nacional. 

 
2- A revisão das coroas tarifárias do passe social 

intermodal servidas pelos operadores de 
transportes públicos, que as adeque à nova 
realidade da ocupação do território concelhio, 
alargando os seus perímetros. Esta alteração 
introduziria mais justiça tarifária e aumentaria 
a acessibilidade dos cidadãos aos serviços de 
transporte. 

 
3- O alargamento do serviço da Carris à cidade 

de Sacavém e ao centro da vila de Camarate. 
 
4- Que em todas as carreiras/percursos de 

transporte público de passageiros, 
independente da sua natureza contratual, 
sejam admitidos títulos de assinatura mensal e 
também de passes intermodais. 

 
5- A qualificação do serviço suburbano da linha 

da Azambuja e o reforço da sua articulação 
com transporte rodoviário de passageiros e a 
melhoria das condições de acessibilidade e 
segurança nas estações e apeadeiros. 

 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de 
Loures, reunida a 30 de novembro de 2017, 
delibera: 
 
a) Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que desenvolva todos os esforços no sentido 
de reivindicar para o concelho a expansão da 
rede de Metropolitano e das carreiras da 
Carris que já servem algumas localidades do 
concelho; 

 
b) Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que acompanhe e intervenha de modo 
decisivo, no âmbito das suas competências, 
na revisão dos contratos de concessão de 
transportes; 

 
c) Recomendar ao Governo que, no estudo 

sobre a Linha do Oeste seja tida em conta a 
sua passagem pelo concelho de Loures; 

d) Exigir ao Governo e à administração da CP a 
requalificação da linha da Azambuja e das 
estações que a servem; 

 
e) Exigir ao Governo a revisão das coroas 

tarifárias e dos títulos de transporte, de modo 
a que a população possa ter apenas um título 
de transporte independentemente de onde 
reside e dos operadores que utiliza e que as 
coroas não sejam como hoje são, um fator 
penalizador e desencorajador de utilização 
dos transportes públicos; 

 
f) Exigir que, na revisão dos contratos de 

concessão dos transportes, sejam tidos em 
linha de conta os percursos, horários e mesmo 
material circulante, de modo a servir 
adequadamente as populações. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

A ser aprovada, esta moção deverá ser enviada 
para: 
 
• Câmara Municipal de Loures 
• Primeiro-Ministro 
• Ministro do Planeamento e das Infraestruturas 
• Ministro do Ambiente 
• Câmara Municipal de Lisboa 
• Administração das empresas de transportes 

públicos que servem o concelho 
(Metropolitano, CP, Carris, Rodoviária de 
Lisboa, Barraqueiro e suas afiliadas) 

• Todos os Partidos com representação na 
Assembleia da República 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do PPD/PSD Partido Social Democrata 
 

Reforço do suporte técnico-administrativo 
da Assembleia Municipal 

 
- Considerando que a Assembleia Municipal de 

Loures é o órgão máximo de fiscalização da 
atividade da Câmara Municipal de Loures. 

 
- Considerando que a Assembleia Municipal de 

Loures é o órgão deliberativo por excelência 
do Município de Loures. 

 
- Considerando que a Assembleia Municipal de 

Loures é o órgão autárquico do Município com 
maior diversidade de representação de forças 
políticas no Concelho de Loures. 

 
- Considerando as exigências legais e as 

responsabilidades legais e criminais dos 
Deputados Municipais relativamente às 
decisões tomadas em Assembleia Municipal. 

 
- Considerando que para o funcionamento 

eficaz da democracia a existência de meios 
técnico-administrativos adequados ao bom 
desempenho dos Deputados Municipais deve 
ser fator importante ou até mesmo 
fundamental. 

 
- Considerando que na primeira conferência de 

líderes realizada durante o presente mandato 
foi opinião de muitos dos representantes de 
que o apoio técnico-administrativo às diversas 
bancadas era algo de relevante para os 
deputados municipais. 

 
- Considerando que a Assembleia Municipal de 

Loures representa um dos maiores municípios 
do nosso país. 

 
- Considerando que existem outras 

Assembleias Municipais em território nacional 
onde existem meios técnico-administrativos 
próprios para este órgão no geral e em 
específico para as diversas forças políticas 
eleitas pela população para o mesmo. 

 
- Consíderando que o novo mandato autárquico 

confere acrescidas responsabilidades aos 
eleitos na Assembleia Municipal de Loures, 
quer pelo aumento da diversidade de forças 
políticas representadas no órgão, quer pelo 
aumento da atividade da Assembleia 
Municipal de Loures registado na última 

década e ainda pelos programas 
apresentados pelas diversas forças políticas 
bem como pelas intenções demonstradas por 
todas os grupos políticos e pelo Presidente da 
Mesa da Assembleia Municipal de Loures nos 
seus discursos aquando do ato de instalação. 

 
- Considerando que a Câmara Municipal deve 

cumprir as deliberações tomadas em 
Assembleia Municipal. 

 
- Considerando que a Câmara Municipal deve 

fornecer à Assembleia Municipal de Loures os 
meios necessários para o seu eficaz e efetivo 
funcionamento. 

 
 
A Assembleia Municipal de Loures, reunida em 30 
de novembro de 2017, delibera: 
 
1. Quanto ao suporte técnico-administrativo geral 

da Assembleia Municipal de Loures: 
 
a) Dotar a Mesa da Assembleia Municipal de 

Loures de um apoio jurídico (seja ele externo à 
Câmara Municipal seja interno) da escolha 
exclusiva do Presidente da AML. 

 
b) Permitir à Mesa da Assembleia Municipal de 

Loures a possibilidade de reforçar a equipa de 
suporte técnico-administrativo da Assembleia 
Municipal de Loures através da integração em 
regime de mobilidade de funcionários 
municipais por forma a fazer face aos 
compromissos e anseios assumidos pelo 
Presidente da Assembleia Municipal de Loures 
bem como pelos representantes dos vários 
grupos políticos com assento na Assembleia 
Municipal nos seus discursos de posse. 

 
 
2. Quanto ao suporte técnico-administrativo da 

Assembleia Municipal de Loures: 
 
a) Dotar todos os grupos de representantes 

eleitos à Assembleia Municipal de Loures de 
suporte técnico-administrativo, próprio e 
autónomo do suporte técnico-administrativo 
constante em 1., de acordo com o seguinte 
rácio: 

 
 
i Para os grupos de representantes com 1 a 4 

eleitos municipais a possibilidade de uma 
assessoria, podendo escolher entre a 
modalidade de regime de avença (não 
superior a um valor mensal de 950 euros) ou a 
de modalidade de regime mobilidade de 
funcionário municipal. 
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ii Para os grupos de representantes com 5 a 9 
eleitos municipais a possibilidade de um 
máximo de três assessorias no total, sendo 
que apenas uma assessoria pode ser na 
modalidade de regime de avença (não 
superior a um valor mensal de 950 euros) e as 
restantes ou a totalidade (no caso de não 
utilização da modalidade de avença) na 
modalidade de regime de mobilidade de 
funcionários municipais. 

 
iii Para os grupos de representantes com 10 ou 

mais eleitos municipais a possibilidade de um 
máximo de 5 assessorias no total sendo que 
apenas uma assessoria pode ser na 
modalidade de regime de avença (não 
superior a um valor mensal de 950 euros) e as 
restantes ou a totalidade (no caso de não 
utilização da modalidade de avença) na 
modalidade de regime de mobilidade de 
funcionários municipais. 

 
 
3. Enviar esta Moção à Câmara Municipal de 

Loures para que a mesma possa contemplar 
os reflexos da mesma nos próximos 
Orçamentos Municipais, na rubrica respeitante 
à Assembleia Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 21 de novembro de 2017 
 

Os eleitos pelo PPD/PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária, a abstenção do 
Representante do Bloco de Esquerda e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Utilização de Software Livre 

no Município de Loures 
 

Apesar das alternativas, muitos setores na 
administração pública local mantêm-se reféns de 
relações contratuais que lhe são desfavoráveis 
com as empresas de software, como é o caso da 
autarquia de Loures. 

O software não livre utilizado não permite o 
acesso ao código-fonte, tanto do sistema operativo 
quanto das aplicações, implicando uma total 
impossibilidade de controlo sobre a tecnologia 
usada para gerir a informação disponível em 
suporte digital. 
 
Os riscos de existência, quando se trata de 
software não livre, de “portas traseiras”, no que 
toca à segurança da informação, são hoje ainda 
mais evidentes. Assim, não existe qualquer 
garantia em relação ao possível 
reencaminhamento da informação para outros. 
Mais: fica-se dependente do seu fornecedor, num 
setor cada vez mais monopolizado, para aceder à 
sua própria informação. As constantes 
modificações e contratos de upgrade feitos com os 
fornecedores acentuam e perpetuam a 
dependência tecnológica em relação ao fabricante. 
 
O caminho para o controlo da tecnologia e da 
informação é o da utilização por parte de todo o 
Estado, a cada nível de produtos, de sistemas 
operativos e aplicações que reúnam a 
possibilidade de o próprio Estado inspecionar 
detalhadamente o seu funcionamento e que estes 
possam por si ser modificados e distribuídos. 
Estes produtos existem há mais de uma década 
com o nome de software livre. 
 
O projeto GNU, da Free Software Foundation, 
criada por Richard Stallman em 1984, marcou o 
início do Movimento de Software Livre, para mudar 
a situação de dependência generalizada das 
empresas e Estados em relação aos grandes 
produtores de software. O primeiro objetivo deste 
movimento seria o de desenvolver um sistema 
operativo compatível com o UNIX, que seria 100% 
livre, tanto para a sua modificação como para a 
sua distribuição. O novo software deveria partir 
das seguintes premissas: 
 
- Liberdade para executar o programa, fosse 

qual fosse o propósito; 
 
- Liberdade para modificar o programa com o 

objetivo de o adaptar à necessidade do 
utilizador; 

 
- Liberdade de redistribuir cópias; 
 
- Liberdade de distribuir versões modificadas do 

programa, de tal forma que a comunidade 
pudesse beneficiar com as melhorias que vão 
sendo feitas. 
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Em 1991 um estudante finlandês de 21 anos, 
Linus Torvalds, deu um passo fundamental neste 
sentido, com a apresentação do LINUX, que abriu 
a possibilidade da utilização maciça de software 
livre em computadores pessoais. 
 
Desde então o software livre tem sido 
desenvolvido e aperfeiçoado constantemente por 
inúmeros programadores qualificados em todo o 
mundo, conseguindo soluções estáveis e de 
qualidade superior aos produtos não livres. 
 
Hoje várias das principais empresas da indústria 
informática aderiram aos princípios da Free 
Software Foundation e estão a ser desenvolvidas 
muitas soluções para várias aplicações. O sistema 
operativo LINUX é usado por milhões de pessoas 
em todo o mundo. Os produtos estão disponíveis 
no mercado, com diferentes condições para o seu 
uso. No entanto, é importante recordar que o 
software livre nem sempre é gratuito. 
 
A maioria das empresas e utilizadores individuais 
aderiu a este tipo de programas porque ele lhes 
permitia: 
 
- A liberdade de criar soluções próprias que 

muitas vezes estariam comprometidas pela 
dependência em relação a soluções fechadas 
de software; 

 
- A segurança e estabilidade funcional dos seus 

sistemas de informação na produção, 
organização, gestão e distribuição de 
informações; 

 
- A possibilidade de reutilizar equipamento 

informático que estaria obsoleto, graças às 
menores exigências de capacidade de 
processamento do software livre baseado no 
GNU; 

 
- A drástica redução de custos. 
 
 
Antes de mais, a experiência mostra que o 
software livre dá maiores garantias de segurança 
e de defesa da privacidade dos cidadãos. Diminui, 
com a utilização deste software, o risco de 
infiltração nos dados confidenciais, de 
inacessibilidade dos dados e de manipulação por 
elementos estranhos aos serviços autorizados. 
 
Passa-se também a estar mais livre para decidir, a 
qualquer momento, quem devem ser os seus 
parceiros e fornecedores e, em muitos casos, ser 
ele mesmo a controlar, corrigir ou modificar os 
programas para adequá-los às suas 
necessidades. 

O software não livre limita quer o usuário quer os 
profissionais a executar os programas e não lhes 
dá liberdade de inspecioná-lo e corrigi-lo. Os 
profissionais locais vêm, assim, as suas 
potencialidades limitadas e há, neste caso, uma 
distorção do mercado e uma limitação dos 
horizontes profissionais dos técnicos nacionais. O 
software livre é também uma fonte de trabalho 
para os programadores nacionais. 
 
Apesar do investimento inicial no processo 
migratório e na formação, os custos do software 
livre são consideravelmente reduzidos, quer em 
despesas em licenças quer em despesas no 
hardware, apoio técnico e atualizações. Para além 
de libertar do pagamento de muitas licenças, o 
software livre prolonga a vida útil dos 
computadores em uso e exige menos atualizações 
(quantas vezes desnecessárias) que, aumentando 
os custos, raramente correspondem às 
necessidades específicas dos utilizadores. 
 
Quanto à questão da segurança, sabe-se hoje 
claramente que as falhas são resolvidas mais 
rapidamente no software livre. Não foi por acaso 
que quer o Ministério da Defesa Francês quer a 
NASA e a Armada Norte-Americana optaram, por 
razões de segurança, pelo software livre, muito 
mais fiável e controlável pelo próprio Estado. 
Recentemente, até a própria administração 
central, salvo exceções específicas, passou a 
priorizar a utilização de software livre. 
 
Quanto aos custos, a sua redução verifica-se de 
várias formas: os serviços de apoio e manutenção 
são mais competitivos e a escolha mais variada, 
os custos de instalação são mais baixos, a 
manutenção, por poder haver intervenção do 
utilizador e o programa poder ser modificado, pode 
fazer-se sem recorrer sempre aos serviços de 
apoio do fornecedor e não existem programas 
desnecessários instalados, diminuindo custos e 
problemas. 
 
O investimento na migração (mudança de sistema) 
é o mais significativo. Mas se isto é verdade em 
relação à mudança para o software livre, é 
igualmente verdade para mudança de um software 
não livre para outro. Sabendo-se que quanto mais 
tarde se faz a migração mais difícil ela será, a 
questão é saber se para poupar, estamos 
condenados a nunca mudar de fornecedor. 
 
Também em relação à compatibilidade, o 
problema surge igualmente para sistemas 
diferentes, e é até mais acentuado do que em 
relação ao software livre. 
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Ao contrário do que pretendiam as grandes 
empresas na área do software, existe atualmente 
um sustentado apoio técnico na área do software 
livre. Para além de pequenas empresas locais, 
que também existem em Portugal, as maiores 
empresas multinacionais que se dedicam à 
prestação de serviços na área de software têm 
adotado, em vários casos, soluções de software 
livre e têm feito importantes investimentos nesta 
área. As conferências internacionais ligadas ao 
software livre juntam dezenas de milhares de 
utilizadores e as maiores empresas da indústria do 
setor. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 3.ª Sessão Extraordinária, no dia 30 de 
novembro de 2017, delibera: 
 
1- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que todos os serviços da autarquia passem a 
estar obrigados a utilizar software livre nos 
seus sistemas e equipamentos informáticos; 

 
2- Que se considera que software livre é aquele 

cuja licença de uso garanta ao seu utilizador, 
sem custos adicionais, a possibilidade de 
executar o programa para qualquer fim, 
redistribuir cópias, estudar como funciona o 
programa e adaptá-lo às necessidades do 
utilizador e, ainda, melhorar o programa e 
publicar essas melhorias, sendo o acesso ao 
código-fonte um requisito para estas 
faculdades; 

 
3- Que apenas em casos excecionais pode ser 

utilizado software não livre, desde que 
devidamente justificado e comunicado 
previamente à Assembleia Municipal; 

 
4- A Câmara Municipal de Loures tem um ano, a 

partir da aprovação da moção, para 
implementar a transição completa dos seus 
sistemas e equipamentos para software livre. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Assembleias de Freguesia do Concelho de 

Loures; 
 
- Câmara Municipal de Loures; 
 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; 
 
- ESOP - Associação de Empresas de Software 

Open Source Portuguesas; 

- ANSOL - Associação Nacional para o 
Software Livre; 

 
- Associação Ensino Livre; 
 
- Revista PROGRAMAR. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD Partido 
Social Democrata e Representante do PPM – 
Partido Popular Monárquico e as abstenções 
do Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária e do Grupo de 
Representantes do Partido Socialista, e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada 
pela Representante do PAN 

Pessoas – Animais - Natureza 
 

Protocolos no gabinete médico-veterinário 
e outros 

 
O Centro de Recolha Oficial de Loures (doravante 
CRO) tem como uma das suas principais funções 
albergar animais errantes, abandonados ou 
retirados aos detentores sob circunstâncias 
específicas. 
 
Deverá para tal o CRO estar preparado para 
situações em que o animal é entregue com lesões, 
feridas, doenças, entre outras situações. 
 
Apesar do protocolo existente para auxílio dos 
animais que deem entrada numa das situações 
infra referidas, este não é suficiente num contexto 
em que o animal seja recolhido durante o período 
da noite. 
 
Neste cenário o animal terá que aguardar pela 
hora de abertura da clínica/hospital veterinário, 
podendo durante o decorrer desse tempo ter dor, 
piorar o seu estado de saúde ou até morrer. 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 16 
 

1 de DEZEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

23 

 

Mais, se se tratar de algo simples (como uma 
pomada, um antibiótico, entre outros) e possível 
de ser administrado pela médica veterinária, 
porém não existe este tipo de medicamentos no 
gabinete veterinário. Assim o animal ficará sem 
assistência, ou será levado ao hospital 
protocolado, havendo um acréscimo de despesas 
(deslocação, consulta, medicamentos), ou ter que 
ser adquirido o medicamento em causa pelos 
funcionários através dos seus próprios meios. 
 
 
Destarte, recomendamos que: 
 
- Seja criado um protocolo que permita o auxílio 

dos animais em qualquer momento da entrada 
dos mesmos no CRO. Para tal sugere-se a 
criação de protocolos com clínicas ou 
hospitais disponíveis 24 horas por dia; 

 
- Adquirir-se medicamentos como antibióticos, 

anti-inflamatórios, pomadas, entre outros, que 
existem em qualquer clínica veterinária. Sendo 
que, em alternativa, face à validade de alguns 
medicamentos, sugere-se a compra desses 
medicamentos através da clínica/hospital com 
que seja realizado o protocolo, cada vez que 
for necessário algum tipo específico de 
medicamento. 

 
- Sugere-se ainda que sejam colocadas mantas 

para os animais do CRO, que face ao inverno 
que está a chegar, os animais não têm um 
aconchego quente. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

(a) Ana Sofia Silva 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA 
 

Proposta apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Criação de uma Rede de Serviços 

de Transporte Urbano gratuito 
 

Considerando que: 
 
1) Os transportes coletivos rodoviários, que 

operam no total das dez freguesias do 
concelho de Loures, não satisfazem 
plenamente as necessidades da população; 

 
2) O encarecimento das tarifas e dos passes tem 

provado ser um sério obstáculo ao direito à 
mobilidade para imensos cidadãos e cidadãs 
do Município de Loures; 

 
3) A Câmara Municipal de Loures, em estreita 

colaboração com as Juntas de Freguesia, 
pode mobilizar meios humanos e materiais ao 
seu dispor para melhorar significativamente a 
mobilidade nas freguesias do Município; 

 
4) A criação de uma rede de Serviços de 

Transporte Urbano gratuitos pode responder 
positivamente às insuficiências e às 
necessidades de mobilidade, articulando as 
deslocações de proximidade das populações 
entre as diferentes zonas habitacionais com os 
restantes transportes coletivos, de forma a 
facilitar as deslocações da população no 
interior das freguesias; 

 
5) Nas localidades onde foram implementados 

Serviços de Transporte Urbanos gratuitos, 
também apelidados de “Transporte Porta-a-
Porta”, o balanço é positivo, tendo estes 
contribuído de forma determinante para a 
melhoria da mobilidade das respetivas 
populações no interior das freguesias, como é 
o caso no município vizinho de Lisboa. 

 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 3.ª Sessão Extraordinária, no dia 30 de 
novembro de 2017, delibera: 
 
Recomendar à Câmara Municipal de Loures que, 
em articulação com as Juntas de Freguesia do 
concelho, crie uma rede de Serviços de 
Transporte Urbano gratuitos, de percurso fixo e 
paragens móveis e flexíveis, tendo em vista a 
melhoria da mobilidade no interior das freguesias 
do Município. 
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O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária, as abstenções do 
Representante do CDS-PP Partido Popular e do 
Representante do PPM – Partido Popular 
Monárquico, e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA 
 

Proposta apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Por um concelho de Loures 
livre de violência de género: 

Construir uma agenda municipal 
para a igualdade 

 
“A expressão - que lentamente tem vindo a 
permear as sociedades - do reconhecimento dos 
direitos das mulheres, a sua visibilidade e a sua 
participação devem ser aceleradas e reforçadas a 
todos os níveis, de modo a garantir o sucesso da 
sua luta por uma vida melhor, para elas e para os 
outros.” 
 
In Cuidar o futuro. Um programa radical para viver 
melhor. Comissão Independente para a População 
e Qualidade de Vida, presidida por Maria de 
Lourdes Pintassilgo, 1998. 
 
Em Portugal, as estatísticas e os números 
relativos ao fenómeno das múltiplas violências 
com uma marca de género são evidentes e 
avassaladores. 
 
Duas mulheres são assassinadas a cada mês que 
passa e outras tantas são vítimas de tentativa de 
homicídio. Nos últimos 13 anos, desde que a 
UMAR criou o Observatório de Mulheres 
Assassinadas, foram assassinadas mais de 450 
mulheres. 
 
As mulheres ganham em média menos dois 
salários por ano do que homens com as mesmas 
funções e qualificações, são mais precárias e 
continuam a ter um risco de pobreza mais elevado 
do que os homens: uma em cada cinco mulheres 
é pobre. 

As políticas locais não podem ignorar esta 
realidade. Por mais que a lei tenha avançado, as 
mulheres continuam a ser vítimas de violência e 
de estereótipos ultrapassados - vítimas da dupla 
jornada de trabalho, da precariedade, dos 
“telhados de vidro”, das violências de género, de 
crimes sexuais; vítimas, ainda, de múltiplas formas 
de discriminação como o racismo, a xenofobia e a 
negação do direito fundamental à 
autodeterminação de género e sexual, entre 
outras. E a experiência da liberdade, o direito à 
autonomia, à mobilidade e à autodeterminação 
que são negados quando o assédio, nas suas 
múltiplas formas, a violência doméstica, o medo 
da violação ou o sentimento de insegurança, o 
preconceito e a exploração laboral marcam o 
quotidiano de tantas mulheres, jovens e crianças. 
 
E, quando perante tudo isto, o acesso ao 
emprego, à saúde, à educação, à proteção e ao 
apoio das forças de segurança e dos serviços 
sociais é insuficiente ou, como muitas vezes 
acontece, impossível e inexistente, é também o 
estado e a sociedade como um todo que estão em 
falta. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 3.ª Sessão Extraordinária, no dia 30 de 
novembro de 2017, delibera: 
 
1) Fazer um minuto de silêncio pelas 18 

mulheres assassinadas este ano em contexto 
de violência doméstica; 

 
2) Saudar as marchas e todas as iniciativas 

públicas que no passado sábado, 25 de 
novembro, assinalaram o Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres; 

 
3) Recomendar à Câmara Municipal de Loures a 

elaboração de um Plano Municipal para a 
Igualdade, alocado de recursos e capacidade 
orçamental, tendo em vista a definição de uma 
estratégia e metas concretas para combater a 
violência de género e todas as formas de 
discriminação, em estreito diálogo e 
cooperação com os serviços públicos de 
saúde, educação e segurança social, as forças 
de segurança, as organizações sociais, os 
movimentos feministas e a própria 
comunidade; 

 
4) Recomendar à Câmara Municipal de Loures a 

criação de um Gabinete Municipal para a 
Igualdade, que funcione como um espaço de 
informação e de promoção de iniciativas 
relacionadas com a igualdade de género e o 
combate a todas as formas de discriminação; 
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5) Recomendar à Câmara Municipal de Loures 
que assinale institucionalmente os dias 
internacionais e nacionais que promovem a 
igualdade de direitos e combate às 
discriminações - 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher; 25 de novembro, Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres; 21 de março, Dia Internacional de 
Eliminação da Discriminação Racial; 17 de 
maio, Dia Internacional Contra a Homofobia e 
Transfobia - com iniciativas públicas, em 
diálogo com as organizações e movimentos 
sociais, promovendo o debate e a informação; 

 
6) Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que inclua na Carta Educativa medidas no 
âmbito do combate à violência e à promoção 
de uma cultura de igualdade e resolução 
pacífica de conflitos, dirigidas a crianças e 
jovens em contexto escolar. 

 
 
A presente moção, a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- G.A.T.A. - Grupo de Ativismo e Transformação 

pela Arte 
- Assembleias de Freguesias do Concelho de 

Loures 
- Associação CAPAZES 
- Associação de Mulheres Cabo-verdianas na 

Diáspora em Portugal 
- Associação ILGA Portugal 
- Associação Mulheres sem Fronteiras 
- Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV) 
- Câmara Municipal de Loures 
- CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade 

de Género 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- MDM - Movimento Democrático de Mulheres 
- Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo 

Redentor 
- Plataforma Portuguesa para os Direitos das 

Mulheres 
- Por Todas Nós - Movimento Feminista 
- Presidente da Assembleia da República 
- Rede de Jovens para a Igualdade 
- UMAR - União Mulheres Alternativa e 

Resposta 
 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

PROPOSTA 
 

Proposta apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Acesso universal aos manuais escolares 

no Município de Loures 
 

1) As famílias em Portugal estão entre aquelas 
que mais gastam com a aquisição de manuais 
escolares no conjunto dos países da União 
Europeia. 

 
2) O diagnóstico do problema está feito há muito 

tempo: o impacto da compra de manuais 
escolares no orçamento das famílias é 
demasiado grande; mantêm-se preços 
exorbitantes e edições luxuosas; ano após 
ano, acumula-se o desperdício de manuais 
quase novos que não voltam a ser utilizados. 

 
3) Segundo um Parecer do Conselho Nacional 

da Educação, a gratuitidade dos manuais 
escolares é assegurada na Bélgica, no Chipre, 
na Dinamarca, na Espanha (em várias 
comunidades autonómicas) na Finlândia, na 
França, na Noruega, na Inglaterra, na Irlanda 
do Norte, na Suécia. Tal como surge numa 
das conclusões do parecer do CNE “na 
maioria dos países europeus o princípio da 
obrigatoriedade de frequência escolar é 
entendido como implicando a gratuitidade total 
dessa frequência, o que inclui todos os 
recursos educativos que a escola entenda 
necessários. Essa gratuitidade total 
geralmente toma a forma de empréstimo no 
caso dos manuais escolares.” 

 
4) As dificuldades do sistema educativo 

português demonstram a urgência de um novo 
modelo de acesso e utilização dos manuais 
escolares. Os números de abandono e 
insucesso escolar exigem que desde a 
Administração Central à Local se olhe para os 
manuais escolares como um instrumento 
importante - embora, certamente, não o único 
- do processo de ensino e aprendizagem em 
todos os ciclos da escolaridade obrigatória. 

 
5) Como outros recursos de que a escola pública 

não pode prescindir, também os manuais 
escolares devem constituir uma ferramenta 
essencial. Até porque as dificuldades de 
aquisição dos manuais escolares não são 
exclusivas dos estratos sociais mais pobres. 
Na verdade, muitas famílias têm enormes 
dificuldades em suportar este orçamento no 
início do ano letivo, em particular se têm vários 
filhos, a frequentar níveis de escolaridade do 
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3.º ciclo ou secundário, em que os manuais 
são mais caros. 

 
6) O manual escolar é um recurso fundamental 

do processo educativo e deve, portanto, ser 
um direito de todos os alunos da escolaridade 
obrigatória, como condição de igualdade e 
equidade no processo educativo. 

 
7) Os manuais escolares têm que ser encarados 

como recurso educativo essencial nos 
processos educativos do ensino obrigatório. 
Isto significa que as entidades públicas não se 
podem alhear de proporcionar a todos e a 
cada um dos alunos que frequentam a 
escolaridade obrigatória na Escola Pública o 
acesso gratuito, e em igualdade de 
circunstâncias, a estes instrumentos didático-
pedagógicos. 

 
8) O caminho da gratuitidade implica 

investimentos consideráveis. É por isso que 
propomos a adoção de um programa faseado, 
que permita ao mesmo tempo construir um 
sistema de empréstimos universal, que 
forneça gratuitamente a todos os alunos do 
ensino obrigatório os manuais necessários ao 
seu processo de aprendizagem. O faseamento 
permite um impacto orçamental menos 
exigente, ao mesmo tempo que cumpre as 
obrigações centrais da gratuitidade da 
escolaridade obrigatória, em parceria com o 
Estado Central que a partir do ano letivo de 
2018/2019 assegurará a gratuitidade integral 
dos manuais escolares até ao 2.º ciclo de 
ensino para alunos matriculados na Escola 
Pública. 

 
9) Sobre o sistema universal de empréstimo é útil 

retomarmos algumas das conclusões do 
Parecer do CNE no que toca às experiências 
noutros países. Diz o referido parecer: “a 
tendência é para considerar que a devolução e 
reutilização dos manuais não só diminui a 
despesa do Estado como é educativa por 
ensinar a cuidar dos livros, a partilhá-los com 
os outros e a evitar o desperdício. Entende-se 
ainda como uma forma de aprendizagem da 
responsabilidade, do respeito pelos outros, 
pelo que é comum e pelo ambiente”. 

 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 3.ª Sessão Extraordinária, no dia 30 de 
novembro de 2017, delibera: 
 
1) No ano letivo de 2018/2019, a Câmara 

Municipal de Loures garanta a gratuitidade dos 
manuais escolares para todos os alunos até 

ao 3.º ciclo matriculados na Escola Pública do 
Município de Loures; 

 
2) No ano letivo de 2019/2020, a Câmara 

Municipal de Loures garanta a gratuitidade dos 
manuais escolares para todos os alunos 
matriculados na Escola Pública no Município 
de Loures; 

 
3) Na medida em que o Estado central venha a 

assumir o financiamento dos manuais 
escolares, a Câmara Municipal de Loures 
alargará o apoio às fichas de exercícios; 

 
4) Sejam criadas Bolsas de Empréstimo e 

Reutilização de Manuais Escolares em todas 
as Escolas do Município. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Assembleias de Freguesia do Concelho de 

Loures 
 
- Câmara Municipal de Loures; 
 
- CNIPE - Confederação Nacional Independente 

de Pais e Encarregados de Educação; 
 
- CONFAP - Confederação Nacional das 

Associações de Pais; 
 
- FERLAP - Federação Regional de Lisboa das 

Associações de Pais; 
 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; 
 
- Ministério da Educação; 
 
- Todas as Associações de Pais do Município 

de Loures; 
 
- Todas as escolas públicas do Município de 

Loures. 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária, os votos favoráveis da 
Representante do PAN Pessoas-Animais-
Natureza, Grupo de Representantes do 
PPD/PSD Partido Social Democrata e do 
Representante do Bloco de Esquerda, e as 
abstenções dos demais Representantes) 
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PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 00h00 do dia 1 de dezembro de 2017, foi, pelo 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, proposta 
a prossecução dos trabalhos até às 01h00. 
 
A Sessão veio a terminar às 01h07. 
 
 
Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi 
dado conhecimento da realização de uma 2.ª 
Reunião da 3.ª Sessão Extraordinária no dia 7 de 
dezembro de 2017, para prossecução dos 
trabalhos. 

 
 
 


