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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

3.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 27 de junho de 2019 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Raquel Filipa Rodrigues Duarte, eleita pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Fernanda Maria Cardoso Santos, eleita pela CDU 
- Coligação Democrática Unitária, por Vanda Sofia 
Fernandes Correia. 
 
 
Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Luís Miguel 
dos Santos Balasteiro. 
 
 
Carlos Manuel do Carmo Gomes, eleito pela CDU 
- Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por Carlos 
Jorge Nunes Amorim. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por Rita Lage Sarrico. 
 
 
 
Nelson César Gonçalves Batista, Presidente da 
Junta de Freguesia de Lousa, pelo substituto legal 
Lino Manuel Gomes Franco. 
 
 

Carlos Manuel Alves Gonçalves, Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, pelo substituto legal Francisco António 
Gravito Ribeiro. 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 
 
 
Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, pelo 
substituto legal Pedro Alexandre Ribeiro 
Gonçalves. 
 
 
 
 
 
Notas: No início da Sessão, pelo Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal, foi dado conhecimento 
da substituição do Representante suplente 
indicado pelo PPD/PSD - Partido Social 
Democrata para a Comissão Especializada de 
Economia, Finanças e Património, Paulo Luís 
Ferreira Mendes dos Santos, passando o lugar a 
ser ocupado por Luzia Carla Santos Avelar 
Cardoso. 
 
 
Foi igualmente dada nota da substituição da 
cidadã indicada pela CDU - Coligação 
Democrática Unitária na CPCJ - Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, sendo Ermita 
Maria Ferreira de Castro substituída por Anabela 
Moreira Gaio. 
 
 
Ainda relativamente à CPCJ, foi dada nota dos 
Cidadãos/Cidadãs designados/as pela Assembleia 
Municipal de Loures que a integram: 
 
Carla Susana Moita Arrifana - eleita pelo PS - 
Partido Socialista. 
 
Ermita Maria Ferreira de Castro - eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária. 
 
Elisa Maria Rodrigues dos Santos Pinéu - eleita 
pela CDU - Coligação Democrática Unitária. 
 
Marco Paulo Cardoso Fernandes - eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata. 
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Foi, ainda, dada nota da realização de uma 
Sessão da Assembleia Municipal de Loures a ter 
lugar no dia 11 de julho de 2019. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 2.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 11 de abril de 
2019 (Ata n.º 33). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
Projeto de Ata da 4.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 25 de abril de 
2019 (Ata n.º 35). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 10 documentos, abaixo listados. 
 
 
Voto de Pesar - Ruben de Carvalho, Homem de 
combate e confronto de ideias - apresentado pelo 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária. 
 
 
 
Recomendação - Pela deslocalização do parque 
de contentores da Repnunmar do Bairro de São 
Francisco - apresentada pela Representante do 
BE - Bloco de Esquerda. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação - Pela remoção total e definitiva 
do amianto das Escolas de Loures - apresentada 
pela Representante do BE - Bloco de Esquerda. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 

Moção - A função do audiovisual na valorização da 
proximidade entre eleitos e eleitores no âmbito de 
um contexto de aprofundamento da democracia 
participativa - apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção - Declarar Loures município livre de 
crueldade contra os animais - apresentada pelo 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação - Adesão de Loures à rede de 
cidades arco-íris - apresentada pelo 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Saudação - Saudação à AMSAC pela conquista 
da Taça Nacional de Futsal Juniores B - 
apresentada pelo Grupo de Representantes do PS 
- Partido Socialista. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção - Pela preservação do Sifão do Alviela em 
Sacavém - apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção - Pelo prolongamento do Metropolitano a 
Loures e Sacavém - apresentado pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
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Saudação - Saudação ao Grupo Desportivo de 
Lousa pelos resultados obtidos no Campeonato 
Nacional de Base de Ginástica Acrobática - 
apresentada pelo Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar apresentado pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária, pelo falecimento de Ruben Luís Tristão 
de Carvalho e Silva. 

 
Ruben de Carvalho, 

Homem de combate e confronto de ideias 
 

Faleceu no passado dia 11, Ruben de Carvalho, 
Homem de combate e confronto de ideias. 
 
Ruben de Carvalho teve, desde muito jovem, uma 
vida de intervenção e de luta na resistência 
antifascista, no movimento associativo estudantil, 
abraçou com intensidade a Revolução de Abril e 
defendeu os seus valores e conquistas. Destacou-
se no jornalismo, na imprensa e na rádio. Deixou à 
sociedade portuguesa um contributo de grande 
relevo no conhecimento da música, na sua 
dimensão artística, cultural e social, no plano 
nacional e internacional, das suas raízes 
populares à sua dimensão erudita. 
 
Esta sua ativa intervenção no movimento 
estudantil levou a perseguições constantes, por 
parte da polícia do regime fascista - PIDE - e às 
prisões fascistas de Caxias e do Aljube. Foi preso 
em 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965/1966 e de 
novo em 7 de abril de 1974. 
 
Era membro do Comité Central do Partido 
Comunista Português e do Executivo da Comissão 
Nacional da Festa do «Avante!», tendo sido ainda 
Chefe de Redação do «Avante!», órgão central do 
PCP, entre 1974 e 1995. 
 
Antes do 25 de Abril de 1974, foi ativista da 
Comissão Democrática Eleitoral (CDE) e após o 
25 de Abril de 1974 chefe de gabinete do Ministro 
sem Pasta, Prof. Francisco Pereira de Moura, no I 
Governo Provisório. 
 
 
 

Foi deputado na Assembleia da República, eleito 
pelo círculo de Setúbal, nas eleições de 1995, 
vereador da Câmara Municipal de Setúbal, em 
dezembro de 1997 e vereador na Câmara 
Municipal de Lisboa, entre 2005 e 2013. Era ainda 
responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo 
Roteiro do Antifascismo. 
 
Homem de cultura, de fácil trato, mas de 
convicções fortes, facilmente conquistava o 
respeito dos que com ele se relacionavam 
inclusive dos adversários políticos. 
 
Ao longo de toda a sua vida, Ruben de Carvalho 
empenhou-se na luta, com o seu Partido, pela 
liberdade e a democracia, por uma sociedade 
nova liberta da exploração e da opressão, o 
socialismo e o comunismo. 
 
 
A Assembleia Municipal, reunida em sessão 
ordinária em 27 de junho de 2019, endereça à 
família e ao Partido Comunista Português as mais 
sentidas condolências. 

 
 

Loures 27 de junho de 2019 
 

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

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela deslocalização 

do parque de contentores da Repnunmar 
do Bairro de S. Francisco 

 
No passado dia 30 de maio, o Tribunal 
Administrativo de Círculo de Lisboa proferiu a 
sentença relativa à providência cautelar interposta 
pela Repnunmar - Logística e Trânsitos, Lda., na 
sequência da ação de despejo movida pela 
Câmara Municipal de Loures àquela empresa, que 
opera na área da construção, movimento, 
parqueamento, reparação e transporte de 
contentores no Bairro de S. Francisco, freguesia 
de Camarate, Unhos e Apelação. 
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O tribunal entendeu a posição dos moradores 
daquele bairro no que respeita à garantia de 
salubridade e qualidade de vida, nomeadamente 
daqueles cujas casas se encontram junto ao 
parque dos contentores, mais prejudicados pela 
poeira e pelo ruído. 
 
Referiu-se igualmente ao bairro, enquanto espaço 
residencial, integrado pelo atual PDM na categoria 
de zona residencial consolidada, (art.º 61.º, alínea 
a), do RPDM) em que não são permitidas este tipo 
de atividades industriais. 
 
O tribunal menciona ainda a inércia da Câmara 
Municipal de Loures, pelo facto de ter deixado 
perpetuar a violação da legalidade urbanística 
durante nove anos, descurando o interesse 
público candente, no que respeita à garantia de 
salubridade e qualidade de vida da população do 
Bairro de S. Francisco e bairros periféricos. 
 
Contudo, o Tribunal não decidiu pela permanência 
ou pelo despejo da empresa Repnunmar do 
terreno que ocupa atualmente, tendo condicionado 
essa decisão às seguintes condições resolutivas: 
 
• Que a Repnunmar, no prazo de 60 dias após o 

trânsito em julgado da sentença, requeira à 
Câmara Municipal de Loures um pedido de 
licenciamento que contemple: 

 
a) a “estrita observância de todas as normas do 

RPDM de Loures”; 
 
b) o “parecer favorável e atual da ANA 

Aeroportos para continuação dos contentores” 
no Bairro de S. Francisco; 

 
c) a concordância da Associação de Moradores. 
 
• Em caso de indeferimento, pela Câmara 

Municipal de Loures, do pedido de 
licenciamento urbanístico, a edilidade tem de 
recolocar a atividade da Repnunmar, no prazo 
de 180 dias a contar da notificação do 
indeferimento: 

 
a) ou em imóvel municipal, em área classificada 

pelo RPDM de Loures como “solo urbanizado - 
espaços e atividades económicas - indústria e 
terciário a reestruturar”; 

b) ou em imóvel de entidade terceira, mas em 
solo com aquelas características e 
devidamente licenciado para aquela atividade 
(exploração de contentores) ou afim, e sem 
constrangimentos de servidão aeronáutica; 

 
 
 

c) ou em terreno sem aquelas restrições e sem o 
devido licenciamento, assumindo então a 
Repnunmar a obrigação adicional de requerer 
o devido licenciamento no prazo máximo de 
30 dias contados dessa afetação e a Câmara 
Municipal a obrigação adicional de o apreciar 
até ao termo do prazo de 180 dias. 

 
Recorde-se que a Câmara Municipal de Loures 
intentou uma ação de despejo à Repnunmar, 
ordenando a cessação da utilização do espaço e a 
reposição do terreno nas condições em que se 
encontrava antes da sua utilização como parque 
de contentores. Ao ser notificada da ação de 
despejo, a Repnunmar, deu entrada com uma 
providência cautelar. 
 
Está, por isso, nas mãos da Câmara Municipal de 
Loures a saúde, qualidade de vida e proteção do 
meio-ambiente de todo um bairro. Um bairro onde 
existe uma escola básica e onde, durante quase 
uma década, grande parte dos seus moradores 
viveu sem poder sequer abrir as janelas. 
 
Chegou a hora de reparar um problema grave que 
a própria Câmara Municipal criou, ao permitir a 
instalação da Repnunmar no Bairro de S. 
Francisco, encontrando um local alternativo e 
adequado para o efeito e que permita que esta 
empresa exerça a sua atividade no estrito respeito 
pelo RPDM e pelas populações deste concelho. 
 
É absolutamente prioritário pugnar pela saúde e 
qualidade de vida dos moradores do Bairro de S. 
Francisco, evitando que fiquem, mais uma vez, 
entregues a si próprios. É essencial colocar os 
interesses das populações acima dos interesses 
económicos, protegendo famílias, património e 
meio-ambiente. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 3.ª Sessão Ordinária, de 27 de junho 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- Que não atribua à Repnunmar a licença 

municipal que permita a sua continuidade e 
operação às portas do Bairro de S. Francisco. 

 
2- Que encontre, com a maior brevidade, um 

terreno que permita à Repnunmar continuar a 
laborar no concelho, preservando os postos de 
trabalho que mantém e a receita fiscal que 
atualmente origina para a autarquia. 
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3- Que o local do atual parque de contentores 
seja requalificado, de acordo com o PDM em 
vigor e em articulação com os moradores do 
Bairro de S. Francisco. 

 
 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério do Ambiente e Transição Energética 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- CCDR-LVT 
- Associação Portuguesa do Ambiente (APA) 
- ADAL 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 27 de junho de 2019 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela remoção total e definitiva do amianto 

das escolas de Loures 
 

Grande parte da comunidade escolar do concelho 
de Loures é ainda hoje obrigada a conviver 
diariamente com materiais degradados de 
fibrocimento contendo amianto - telhas, 
coberturas, revestimentos - que constituem uma 
real ameaça à sua saúde. No limite, alunos, 
professores e funcionários podem estar a arriscar 
a vida pelo simples facto de se deslocarem todos 
os dias para o seu local de estudo ou de trabalho. 
 

É um dado adquirido que o amianto é um 
elemento extremamente perigoso para a saúde e 
é corroborado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e pela Direção-Geral de Saúde 
(DGS) que a inalação de partículas de 
fibrocimento é a principal via de entrada de 
amianto no organismo. 
 
Segundo a DGS, “a exposição a qualquer tipo de 
fibra de amianto” deve, por isso, “ser reduzida ao 
mínimo”. Isto porque “a exposição ao amianto 
pode causar”, entre outras, “as seguintes doenças: 
asbestose, mesotelioma, cancro do pulmão e 
ainda cancro gastrointestinal”. 
 
As consequências da inalação de partículas de 
fibrocimento não são imediatas. Como refere a 
DGS, “estas fibras microscópicas podem 
depositar-se nos pulmões e aí permanecer por 
muitos anos, podendo vir a provocar doenças 
vários anos ou décadas mais tarde”. 
 
A utilização de matérias com amianto é proibida 
em Portugal desde 2005, fruto de uma diretiva 
europeia de 2003, transposta para o ordenamento 
jurídico nacional no mesmo ano. Em 2011, uma lei 
e um decreto-lei do Governo obrigavam o estado à 
monitorização e remoção do amianto de todos os 
edifícios, instalações e equipamentos públicos. 
 
Segundo o artigo 5.º da Lei n.º 2/2011, de 9 de 
fevereiro, “compete ao Governo estabelecer e 
regulamentar a aplicação de um plano 
calendarizado quanto à monitorização regular a 
efetuar e às ações corretivas a aplicar, incluindo a 
remoção dos materiais que contêm fibras de 
amianto presente nos edifícios, instalações e 
equipamentos públicos que integram a listagem 
referida no artigo anterior, bem como a sua 
substituição, quando for caso disso, por outros 
materiais não nocivos à saúde pública e ao 
ambiente.” 
 
Se no que toca às escolas da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Loures, existe um plano 
definido para a remoção total dos materiais de 
fibrocimento degradado até final do mandato do 
atual executivo autárquico, já no que se refere aos 
estabelecimentos escolares da responsabilidade 
do Ministério da Educação, o panorama é 
desolador. 
 
Não existe qualquer plano calendarizado, com 
metas e objetivos traçados, e assumido como 
compromisso. Como tal, as escolas da tutela 
direta do Ministério da Educação não sabem 
sequer quando serão removidos os materiais de 
fibrocimento perigosos para a saúde da 
comunidade escolar. 
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Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 3.ª Sessão Ordinária, de 27 de junho 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- Que se oficie o Governo e a Assembleia da 

República da presente Recomendação, para 
que assumam as suas responsabilidades. 

 
2- Recomendar à Câmara Municipal de Loures: 
 
- Que inste o Ministério da Educação a cumprir 

com as suas responsabilidades e a definir um 
plano calendarizado para a remoção dos 
materiais com fibrocimento das escolas de 
Loures sob a sua tutela, assumindo o 
compromisso de cumprir os prazos definidos. 

 
- Que continue a executar o seu próprio plano 

de remoção dos materiais em fibrocimento das 
escolas sob a sua responsabilidade, 
cumprindo o prazo com que se comprometeu. 

 
- Que encomende ao Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC) um estudo sobre o 
estado atual do parque escolar do concelho. 

 
 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direções de todos os agrupamentos de 

escolas do concelho de Loures 
- Associações de Pais e Encarregados de 

Educação de todas as escolas do concelho de 
Loures 

- CONFAP - Confederação Nacional das 
Associações de Pais 

- FERLAP - Federação Regional de Lisboa das 
Associações de Pais 

- Movimento “Escolas Sem Amianto” 
 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 27 de junho de 2019 

 
(a) Carlos Gonçalves 

(Aprovada por maioria, com o voto contra do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico e os votos a favor dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista. 

 
A função do audiovisual 

na valorização da proximidade 
entre eleitos e eleitores 

no âmbito de um contexto de aprofundamento 
da democracia participativa 

 
Considerando que o paradigma constitucional, que 
estrutura e organiza o nosso Estado de direito 
democrático, tem como cenário de fundo “a 
realização da democracia económica, social e 
cultural e o aprofundamento da democracia 
participativa”, plasmado no art.º 2.º da 
Constituição da República Portuguesa; 
 
Considerando que o aprofundamento da 
democracia participativa, nos seus múltiplos 
patamares, pressupõe cidadãos e cidadãs 
informados e mobilizados para uma participação 
cívica consciente e por isso consolidada em torno 
de uma informação acessível; 
 
Considerando por isso a necessidade crescente 
de reforçar os mecanismos e ferramentas que 
permitam o conhecimento das dinâmicas no plano 
do debate político e até da sua transparência, 
neste contexto de apelo a uma democracia 
participativa e consequente exercício de uma 
cidadania ativa e interveniente; 
 
Considerando que, neste contexto de uma maior 
fluidez e acessibilidade comunicacional, o 
audiovisual tem um papel importante, criando 
estratégias diversificadas, que tornem mais fluida 
e acessível a comunicação; 
 
Considerando ainda que no plano local, o 
audiovisual, é ainda dominado pelos grandes 
canais comunicacionais, sobretudo nas áreas 
metropolitanas e particularmente em Loures, 
sendo escassa a informação e o debate político 
sobre temas locais; 
 
Considerando que o debate político local carece 
de entidades que estejam atentas a esta realidade 
e assegurem, com isenção, a divulgação das 
opções políticas e estratégicas para o concelho; 
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Considerando que as Assembleias Municipais, 
enquanto órgãos autárquicos de natureza 
deliberativa, representativa e plural, são os polos 
centrais do debate político local, aberto à 
população; 
 
Considerando que ao nível do Concelho de 
Loures, tem sido a Loures TV quem mais tem 
trabalhado este contexto comunicacional, 
privilegiando o Município e, em particular, os seus 
órgãos autárquicos com cerca de 70 % de todo o 
seu material editado relativo ao município de 
Loures; 
 
Considerando que, ao nível do debate político 
local, tem sido esta a entidade a única a 
acompanhar todas as reuniões da Assembleia 
Municipal, procurando esclarecer os munícipes do 
concelho com informação plural e apartidária; 
 
Considerando que este trabalho, contribui para a 
divulgação das ideias, projetos e também do 
contraditório, tal como a democracia o exige, 
ampliando o conhecimento das dinâmicas do 
debate político e até da sua transparência, neste 
contexto de apelo a uma democracia participativa 
e consequente exercício de uma cidadania ativa e 
interveniente no plano autárquico; 
 
Considerando, finalmente, que em 2018 foi 
enviada uma proposta à Câmara Municipal de 
Loures, no sentido de efetivar um compromisso 
com esta entidade, tendo em conta o trabalho que 
tem vindo a desenvolver no âmbito das 
Assembleias Municipais e dinâmicas das várias 
bancadas representadas neste órgão autárquico, e 
que até ao momento ainda não se obteve 
resposta. 
 
 
Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia 
Municipal de Loures, na 3.ª sessão ordinária, 
realizada a 27 de junho de 2019, colocam à 
consideração dos restantes eleitos: 
 
1. Solicitar informação sobre o estado da 

proposta apresentada; 
 
2. Reforçar o pedido realizado tendo em 

consideração a necessidade da divulgação do 
trabalho realizado pelos Deputados da 
Assembleia Municipal, de forma plural e 
independente, tendo em conta o plano de 
trabalho já apresentado; 

 
 
 
 
 

3. Reforçar a necessidade de divulgação do 
trabalho da Assembleia Municipal de Loures, 
por forma a que se consolide uma relação de 
maior proximidade entre eleitos e eleitores, 
num contexto de aprofundamento da 
democracia participativa, que aliás tem 
constituído um objetivo central desta 
Assembleia, como o comprova a realização 
das Assembleias Municipais 
descentralizadas/temáticas; 

 
4. Caso a moção seja aprovada que a mesma 

seja remetida ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 27 de junho de 2019 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Após apreciação e discussão preliminares, foi 
decidido adiar a continuação daquela 
apreciação, e respetiva votação, para próxima 
Sessão de Assembleia Municipal) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Declarar Loures 

Município Livre de Crueldade 
Contra os Animais 

 
Existe sempre um momento no qual temos de 
tomar posições firmes pelo bem comum, por um 
sentido de justiça, por valores que falam mais alto 
do que qualquer ideologia partidária. Em vários 
momentos da história da humanidade e 
especialmente na história da nossa nação, os 
agentes políticos foram chamados a intervir por 
algo mais forte. Foi assim pela abolição da 
escravatura, foi assim pela abolição do comércio 
transatlântico de escravos, foi assim pela abolição 
da pena de morte, foi assim pela legalização do 
casamento civil entre pessoas do mesmo género. 
Estas tomadas de posição tiveram na sua génese 
o término de injustiças, o término do sofrimento 
humano, o término da discriminação institucional. 
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Chegou o momento desta Assembleia Municipal 
também ter a coragem necessária para tomar uma 
posição que visa o término do sofrimento 
desnecessário dos animais em nome do 
divertimento alheio, que visa o término do uso de 
animais como escravos para obtenção de lucro. 
 
Esta medida permite-nos mostrar ao resto do país 
e ao Mundo, não só que Loures é um município 
que está atento, que Loures é um Concelho 
movido pela compaixão e pela consciência do que 
está correto, mas também que Loures 
efetivamente ouve a vontade e as preocupações 
dos seus munícipes. 
 
Sendo que o PAN não aceita qualquer tipo de 
violência para com os animais que vise nada mais 
do que o entretenimento humano, e considerando 
que: 
 
- Os animais como os cavalos, os touros, os 

gatos, os cães, os elefantes, os camelos, entre 
tantos outros utilizados nos espetáculos 
lúdicos, são considerados pela lei portuguesa 
como seres sencientes, e como tal capazes de 
sentir dor, medo, pânico. A seleção genética 
destes animais não os tornou imunes à dor 
simplesmente porque tal não seria sequer 
possível; 

 
- A lei civil estatui que os animais não podem 

ser propriedade de ninguém obtendo o seu 
próprio estado jurídico; 

 
- A Lei n.º 92/95 de 12 de setembro, de facto 

refere que “São proibidas todas as violências 
injustificadas contra animais, considerando-se 
como tais os atos consistentes em, sem 
necessidade, se infligir a morte, o sofrimento 
cruel e prolongado ou graves lesões a um 
animal.”; mesmo as touradas o legislador 
reconhece que causam sofrimento 
desnecessário ao animal, senão não teria tido 
a necessidade de a excecionar como faz no 
artigo 3.º que dispõe que é proibido “b) Utilizar 
chicotes com nós, aguilhões com mais de 5 
mm, ou outros instrumentos perfurantes, na 
condução de animais, com exceção dos 
usados na arte equestre e nas touradas 
autorizadas por lei”; 

 
- Se irá realizar uma garraiada no próximo dia 

29 de junho, no Quartel dos Bombeiros de 
Camarate, na União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação; um evento 
tauromáquico que promove o abuso animal 
para entretenimento humano que não pode 
ser justificado por tradição e que está a 
revoltar um grande número de munícipes; 

- Eventos similares ao descrito no ponto anterior 
continuam a ter lugar neste Concelho. 

 
 
O PAN propõe que a Assembleia Municipal de 
Loures, reunida a 27 de junho de 2019, na sua 3.ª 
Sessão Ordinária delibere: 
 
- Declarar o Município de Loures como uma 

Cidade Livre de Crueldade Animal. 
 
- Não licenciar, não financiar de qualquer forma 

direta ou indireta, não permitir a realização de 
eventos que utilizem animais de forma a 
causar-lhes qualquer tipo de sofrimento em 
espaços públicos. Especificando: 

 
- Touradas 
- Largadas de Touros 
- Garraiadas 
- Circos com Animais 
- Corridas com Animais 
- Utilização de Charretes puxadas por Animais 
 
- Que a Comissão do Planeamento, 

Ordenamento do Território e Ambiente, 
através da sua competência da Saúde, Bem-
Estar e Proteção Animal, elabore uma 
declaração de não crueldade animal do 
Município a ser publicada no site da Câmara 
Municipal de Loures, com um separador 
próprio e de forma permanente. 

 
- Que essa declaração seja enviada à 

Assembleia da República para ser distribuída 
por todas as bancadas. 

 
Chegou a altura de Loures se mostrar como um 
concelho progressista, moderno e consciente do 
sofrimento que este tipo de eventos causa nos 
animais. Vamos mostrar ao Mundo que somos de 
facto um Município com paixão e compaixão. 

 
 

Loures, 27 de junho 2019 
 

Pessoas-Animais-Natureza 
 

(GM PAN) 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata e do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, as abstenções do Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e da Representante Paula 
Alexandra Flora da Costa Magalhães Bernardo 
e os votos a favor dos demais Representantes) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza 

 
Adesão de Loures à Rede de Cidades Arco-Íris 

 
Considerando que: 
 
- Em 2013 a Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (FRA) 
apresentou os resultados de um estudo no 
qual participaram 93000 cidadãos LGBTI+ de 
toda a Europa que revelaram um cenário 
bastante dramático sobre o quotidiano de 
pessoas LGBTI+, designadamente: 
vulnerabilidade a ataques verbais e físicos, 
preferindo as vítimas manter a invisibilidade 
para prevenir consequências negativas; dois 
terços das pessoas entrevistadas europeias 
esconderam o fato de serem LGBTI+ ao longo 
da sua vida escolar; mais de 60% foram 
confrontadas com comentários negativos ou 
assédio; 19% sentiram-se discriminadas no 
mundo laboral; 26% das pessoas 
entrevistadas foram atacadas ou ameaçadas 
nos últimos cinco anos e a maioria receia 
andar na rua lado a lado com a/o parceira/o do 
mesmo sexo; 

 
- A Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável refere no seu Objetivo 4 que até 
2030 é necessário assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todas e todos; 

 
- Através do Roteiro da União Europeia Contra 

a Homofobia e a Discriminação em razão da 
Orientação Sexual e da Identidade de Género, 
aprovado em janeiro de 2014, a Comissão 
Europeia instou os Estados-Membros e as 
agências relevantes a trabalharem em 
conjunto na adoção de uma política destinada 
a proteger os direitos fundamentais das 
pessoas LGBTI+, salientando o papel da troca 
de boas práticas entre os Estados-Membros 
para o cumprimento das suas obrigações, 
condenando veementemente toda e qualquer 
discriminação em razão da orientação sexual 
e da identidade de género e lamentando que 
os direitos fundamentais das pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
intersexuais (LGBTI+) ainda não sejam 
sempre plenamente defendidos na União 
Europeia; 

 
 
 

- Em 2019, de junho a outubro, se realizam 
marchas em Portugal pelos direitos LGBTI+ 
(em Lisboa terá lugar a 20.ª marcha no 
próximo dia 29 de junho), pelos Direitos 
Humanos fundamentais, pela igualdade, pelo 
respeito e pela não discriminação, apesar de 
ainda haver muito por fazer nesta matéria (de 
referir em particular a existência de crimes de 
ódio em Portugal contra pessoas LGBTI+). 

 
 
Sendo claro que a administração local é um 
agente privilegiado para a descentralização das 
políticas públicas no domínio da igualdade e da 
não discriminação, o Grupo Municipal do PAN 
propõe que a Assembleia Municipal de Loures, na 
sua 3.ª Sessão Ordinária, de 27 de junho de 2019, 
delibere: 
 
1. Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que aja no sentido de serem criadas políticas 
específicas de proteção, de combate à 
discriminação e de inclusão à comunidade 
LGBTI+ do Concelho; 

 
 

Loures, 27 de junho 2019 
 

Pessoas-Animais-Natureza 
(GM PAN) 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, da Representante do CDS-PP - 
Partido Popular, de 3 Representantes do PS - 
Partido Socialista e de 2 Representantes da 
CDU - Coligação Democrática Unitária, as 
abstenções de 7 Representantes do PS - 
Partido Socialista e do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
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SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - PartidoSocialista. 

 
Saudação à AMSAC 

pela conquista da Taça Nacional de Futsal 
Juniores B 

 
No passado dia 23 de junho, a equipa de futsal 
Juniores B da AMSAC - Associação de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros, conquistou pela 
primeira vez, um importante título ao sagrar-se 
vencedor da Final Four da Taça Nacional de 
Futsal Juniores B, que se realizou no Pavilhão 
Multiusos de Fafe, tendo igualmente alcançado o 
enorme feito de subir ao campeonato nacional, 
deste mesmo escalão. 
 
Este é um feito que em muito digna o concelho de 
Loures, refletindo um meritório trabalho efetuado 
ao longo dos anos em prol do desporto juvenil, 
com enorme relevância na prática do futsal, 
contando sempre, com a particular envolvência e 
participação da população de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas. 
 
A Assembleia Municipal de Loures, reunida a 27 
de junho de 2019, delibera saudar a AMSAC pelo 
feito alcançado, cumprimentando a sua direção, 
corpo técnico e de modo muito especial, os atletas 
de formação, desejando a todos os maiores 
sucessos. 
 
 
A presente saudação, após aprovada, deverá ser 
enviada a: 
 
- AMSAC - Associação de Moradores de Santo 

António dos Cavaleiros, nomeadamente 
direção, equipa técnica e atletas da equipa de 
juniores B; 

 
- Junta de Freguesia da União das Freguesias 

de Santo António dos Cavaleiros e Frielas; 
 
- Federação Portuguesa de Futebol; 
 
- Associação de Futebol de Lisboa; 
 
- Aos órgãos de comunicação social. 

 
 

Loures, 27 de junho de 2019 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária 

 
Pela preservação do Sifão do Canal do Alviela 

em Sacavém 
 

O Sifão do Canal do Alviela, ou Arco do Canal do 
Alviela, atravessa o Rio Trancão, em Sacavém, 
construído em 1880, é um elemento simbólico 
central desta cidade e uma obra notável de 
engenharia civil que desempenhou um importante 
papel no fornecimento de água potável a Lisboa e 
aos concelhos limítrofes. 
 
A Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) é 
a entidade responsável por esta infraestrutura que 
se encontra em estado de abandono, situação que 
importa reverter, salvaguardando a sua necessária 
manutenção e valorização. 
 
De facto, o Sifão do Canal do Alviela apresenta 
um aspeto decadente e tem fissurações 
superficiais, o que poderá levar à sua rutura, 
cenário para o qual a Associação de Defesa do 
Ambiente de Loures (ADAL) tem vindo a alertar. 
 
Importa, assim, ter conhecimento do que tem sido 
feito para valorizar e preservar o Sifão do Canal do 
Alviela, não permitindo que se perca este 
elemento do património histórico de abastecimento 
de água e ex-libris de Sacavém. 
 
Este importante marco histórico da cidade de 
Sacavém e do concelho de Loures é pano de 
fundo de trabalhos fotográficos que representam 
Sacavém e Loures, bem como a foz do Trancão. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 27 de junho de 2019, delibera: 
 
1. Empreender os esforços necessários junto das 

entidades competentes para a preservação 
deste património cultural e histórico; 

 
2. Que a comissão de Educação, Juventude, 

Cultura e Desporto se possa debruçar sobre a 
temática para conjuntamente se encetarem 
esforços junto do Ministério do Ambiente e 
Transição Energética para a preservação do 
Sifão do Alviela. 

 
 

Loures, 27 de junho de 2019 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Pelo prolongamento do Metropolitano 

a Loures e Sacavém 
 

No próximo dia 5 de julho sobe ao plenário da 
Assembleia da Assembleia da República, para 
apreciação e votação, a petição, assinada por 
mais de 30 mil habitantes do concelho de Loures, 
que exigem o prolongamento do Metropolitano a 
Sacavém e a Loures. 
 
A petição evidencia o descontentamento gerado 
pela ausência de comprometimento do Governo e 
da Administração do Metropolitano de Lisboa, que 
nos sucessivos anúncios de planos de extensão 
da rede do Metro para os próximos anos, 
continuam a não incluir este prolongamento, 
apesar dos vários compromissos públicos 
efetuados no passado. 
 
Hoje, a importância da criação de um serviço de 
transporte pesado de passageiros em sítio próprio, 
que dê resposta aos mais importantes fluxos entre 
o concelho de Loures e Lisboa é mais evidente 
que nunca, sendo que este investimento e as suas 
mais-valias ambientais, sociais e económicas 
ultrapassam os limites administrativos do 
município, sendo este um projeto com impacto 
positivo em toda a Área Metropolitana Norte e 
CIMOESTE, como bem demostram várias 
declarações de apoio de muitos do seus autarcas. 
 
Num momento em que se tornam tão urgentes 
medidas concretas que concorram para os 
objetivos de descarbonização das sociedades e de 
adaptação dos nossos territórios às alterações 
climáticas, em especial pela alteração profunda na 
área da mobilidade, a concretização de uma oferta 
eficiente e acessível em carril é incontornável no 
município de Loures. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 27 de junho de 2019, delibera: 
 
a) Apelar aos Deputados à Assembleia da 

República que no próximo dia 5 de julho 
apreciem e deliberem favoravelmente a 
pretensão dos peticionários. 

 
 
 
 

Sendo aprovada, a presente moção deverá ser 
remetida: 
 
Ao Senhor Presidente da Assembleia da 
República 
Às direções dos Grupos Parlamentares 
À Presidência do Concelho de Ministros 
Às Câmaras Municipais e Assembleias Municipais 
da Área Metropolitana de Lisboa 
Às Câmara Municipais e Assembleias Municipais 
da CIMOESTE 
Às Assembleias de Freguesia e de Uniões de 
Freguesias do Município de Loures 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Saudação ao Grupo Desportivo de Lousa 

pelos resultados obtidos 
no Campeonato Nacional de Base 

de Ginástica Acrobática 
 

O Associativismo no Concelho de Loures em geral 
e em particular o Associativismo ligado ao 
desporto tem, ao longo dos tempos, tido uma 
história de sucesso que deve orgulhar todos os 
Lourenses. 
 
Um pouco por todo o Concelho vários são os 
exemplos que têm levado o nome do Concelho e 
das várias localidades que dele fazem parte a todo 
o país e mesmo até além-fronteiras. 
 
Várias têm sido, na Câmara e na Assembleia 
Municipal, as referências feitas por intermédio de 
Saudações ou Moções. 
 
Ao PSD cabe e interessa hoje assinalar os 
digníssimos resultados obtidos pela Ginástica 
Acrobática do Grupo Desportivo de Lousa e em 
especial pelos atletas André Fiúza, Erica 
Gonçalves, Sofia Marques e Matilde Martins no 
Campeonato Nacional de Base de Ginástica 
Acrobática realizado em Albufeira. Estes jovens 
atletas lograram atingir a primeira classificação 
nos escalões e categorias em que participaram e 
com isso, tal como outros no passado, 
dignificaram o seu Concelho e a sua Freguesia 
dando seguimento a uma bonita e importante 
história do desporto e do associativismo do 
Concelho de Loures e da sua Freguesia. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 27 de junho de 2019, delibera saudar o Grupo 
Desportivo de Lousa pelo feito alcançado, 
dirigindo cumprimentos à sua direção, equipa 
técnica aos atletas e seus familiares que têm 
levado mais além o nome do nosso Concelho. 
 
A presente saudação, após aprovação deverá ser 
enviada: 
 
1. Ao Grupo Desportivo de Lousa 
2. À Câmara Municipal de Loures 
3. A todas as Juntas e Assembleias de Freguesia 

do Concelho de Loures 
4. À Federação Portuguesa de Ginástica 
5. A todos os órgãos de comunicação social local 

e nacional 
 
 

Loures, 27 de junho de 2019 
 

Os eleitos pelo PPD/PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h52 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta e unanimemente aceite a 
suspensão dos trabalhos da Sessão, ficando 
agendada nova Reunião para o dia 4 de julho de 
2019 para prossecução da apreciação, discussão 
e votação dos pontos constantes da Ordem do Dia 
da Sessão. 

 
 
 
 
 

A Reunião terminou às 23h56 do dia 27 de junho 
de 2019. 

 
 
 


