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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

5.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 5 de dezembro de 2019 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Carlos Manoel Viana da Cunha Luz, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por Vanda 
Sofia Fernandes Correia. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por Rita Lage Sarrico. 
 
 
 
Carlos Manuel Alves Gonçalves, Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, pelo substituto legal Jorge Manuel 
Garcias e Sousa. 
 
 
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, pela 
substituta legal Vanda Teresa Rogado Medeiro 
Pereira Cruz. 
 

CONHECIMENTO 
 

No início da Sessão foi, pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, dado conhecimento da 
receção do Relatório sobre a Execução do Plano 
de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os 
de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) 
reportado ao ano de 2018. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 9.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 11 de julho de 
2019 (Ata n.º 42). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 6 documentos, abaixo listados. 

 
 

Voto de Saudação apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata - Em memória de Francisco Sá 
Carneiro. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda - Pela mitigação dos 
efeitos do ruído dos aviões do Aeroporto 
Humberto Delgado na população do concelho de 
Loures. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda - Pela manutenção em 
funcionamento do Conservatório d’Artes de 
Loures. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
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Recomendação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata - Iluminação LED no Concelho. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Voto de Saudação apresentado pela 
Representante do CDS-PP -Partido Popular - Voto 
de Saudação à PSP e GNR. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação apresentada pelo Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza - Pela 
criação de corredores e abrigos para abelhas e 
outros insetos polinizadores. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

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

 
Em memória de Francisco Sá Carneiro 

 
Há 39 anos atrás, no dia 4 de dezembro, o país 
estava em choque. O então Primeiro-ministro, 
Francisco Sá Carneiro, havia falecido num 
desastre aéreo, logo após ter descolado do 
Aeroporto de Lisboa, num voo que tinha como 
destino a cidade do Porto. 
 
Até hoje, as causas do acidente ainda estão por 
esclarecer. 
 
Um dos fundadores do Partido Popular 
Democrático, e à data, Primeiro-ministro de 
Portugal, seguia a bordo com a sua companheira, 
Snu Abecassis, acompanhado do Ministro da 
Defesa Nacional, Adelino Amaro da Costa e a sua 
esposa, o chefe de gabinete António Patrício 
Gouveia e ainda dois pilotos. 
 
Todos os passageiros faleceram nesta tragédia, 
na Rua das Fontaínhas, no Bairro Angola, em 
Camarate, Loures. 
 

Francisco Sá Carneiro esteve em funções como 
Primeiro-ministro de Portugal durante onze meses 
e se hoje estivesse vivo teria 85 anos. 
 
Mas para além disso, constitui uma figura ímpar 
da história política contemporânea que dispensa 
apresentações. 
 
Além do Estadista, perdia a vida no nosso 
concelho um lutador por um país verdadeiramente 
democrático e europeu, o democrata e político, o 
cidadão corajoso que lutou afincadamente e sem 
“meias tintas” pelas causas da liberdade, 
igualdade, solidariedade, justiça, democracia e 
dignidade da pessoa humana. 
 
Um Homem íntegro, convicto dos seus princípios e 
valores inquestionáveis, mas acima de tudo, um 
Patriota. 
 
Nesse sentido, 
 
não pode a bancada do PSD na Assembleia 
Municipal de Loures, deixar de relembrar o 
Estadista, o Líder, o Homem que tragicamente 
perdeu de forma precoce a vida numa artéria do 
nosso concelho a 4 de dezembro de 1980. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 5 de dezembro de 2019 delibera: 
 
- Aprovar um Voto de Saudação em memória 

de Francisco Sá Carneiro, extensível a Adelino 
Amaro da Costa, Snu Abecassis, Maria 
Manuel Pires, António Patrício Gouveia e os 
dois pilotos da aeronave. 

 
- Enviar este Voto de Saudação à Câmara 

Municipal de Loures, a todas as Juntas e 
Uniões de Freguesias do concelho e 
respetivas Assembleias, bem como a todos os 
órgãos de comunicação social local e 
nacional. 

 
 

Loures, 5 de dezembro de 2019 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e da Representante do BE 
- Bloco de Esquerda, e os votos a favor dos 
demais Representantes) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela mitigação dos efeitos do ruído dos aviões 

do Aeroporto Humberto Delgado 
na população do concelho de Loures 

 
A associação ambientalista Zero tem vindo a 
conduzir uma campanha denominada “dÉCibEis A 
Mais, o Inferno nos Céus”, que pretende alertar 
para o ruído dos aviões e o impacto na população 
da capital e concelhos limítrofes, numa altura em 
que o Governo português pretende ampliar de 
forma muito significativa a capacidade do 
Aeroporto Humberto Delgado. 
 
Segundo aquela associação, que exige a 
interdição total de voos no Aeroporto Humberto 
Delgado, entre a meia-noite e as 6h00, o ruído 
sonoro provocado pelos aviões é uma forte fonte 
de perturbação da qualidade de vida das pessoas, 
recordando ainda que este tipo de ruído se 
encontra ligado a doenças crónicas incluindo o 
stress. 
 
A Zero recorda ainda que há “um incumprimento 
generalizado” dos limites de circulação de aviões 
durante a madrugada previstos no “regime de 
exceção”, em vigor desde 2004, que permite a 
descolagem e aterragem de 26 voos diários entre 
as 00:00 e as 06:00. 
 
Efeitos prejudiciais para a aprendizagem das 
crianças e doenças vasculares são apontadas 
como consequências para quem vive sujeito ao 
ruído provocado pelos aviões, casos de diversas 
localidades do concelho de Loures, com especial 
destaque para as freguesias de Camarate, Unhos 
e Apelação, Sacavém e Prior Velho e Moscavide e 
Portela. 
 
Prevê-se que os planos de expansão do Aeroporto 
Humberto Delgado aumentem em mais de um 
terço a área do próprio aeroporto, passando de 
500 para 700 hectares, o que implica mais 12 
milhões de passageiros, passando dos atuais 30 
milhões para 42 milhões. 
 
Isto significa ainda que, pelo Aeroporto Humberto 
Delgado, passarão 50 aviões por hora, face aos 
40 agora verificados, um aumento que incide 
sobretudo nos aviões de maior porte, que emitem 
mais ruído e que, naturalmente, fazem mais 
poluição. 
 
 

O número de passageiros do aeroporto Humberto 
Delgado, entre 2010 e 2019, duplicou, passando 
de 15 milhões para 30 milhões, o que provocou 
também o aumento do número de voos. 
 
De realçar ainda que, nas imediações do 
Aeroporto Humberto Delgado, situam-se diversas 
escolas e bairros populacionais. 
 
Estudos científicos sobre o impacto do ruído e da 
poluição atmosférica na saúde em várias cidades 
europeias comprovam que estes afetam, 
designadamente a qualidade do sono e o sistema 
cardiovascular, podendo causar: lesões 
vasculares devido ao stress oxidativo, hipertensão 
arterial, morte celular no sistema cerebrovascular, 
consequências nefastas no desempenho cognitivo 
das crianças, no sistema reprodutivo e no sistema 
respiratório, entre outros. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 5.ª Sessão Ordinária de 5 de dezembro 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- Que alerte o Ministério das Infraestruturas e 

da Habitação quanto a esta situação e ao seu 
impacto para as populações das freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, Sacavém e 
Prior Velho e Moscavide e Portela. 

 
2- Que tome medidas para procurar fazer 

garantir, junto da tutela, o cumprimento 
integral dos valores da legislação, no que diz 
respeito ao ruído noturno e também para o 
total do dia (período de 24 horas). 

 
3- Que solicite ao Governo que efetue e torne 

público um estudo de impacto ambiental 
referente à expansão do aeroporto. 

 
4- Que considere a criação de uma rede 

complementar de monitorização da qualidade 
do ar na zona envolvente do aeroporto, para 
que sejam conhecidos, em tempo real, os 
poluentes e, ao mesmo tempo, o ruído 
naquelas zonas, resultados que devem estar 
disponíveis para consulta pública. 

 
 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-ministro 
- Ministério das Infraestruturas e da Habitação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

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

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- ANA Aeroportos de Portugal 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 5 de dezembro de 2019 

 
Rita Sarrico 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, e os votos a favor dos demais 
Representantes, não tendo participado na 
votação o Sr. Representante Ricardo da Cunha 
Costa Andrade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela manutenção em funcionamento 
do Conservatório d’Artes de Loures 

 
Mais do que uma escola de música, o 
Conservatório d’Artes de Loures é um projeto 
exemplar de inclusão social e desenvolvimento 
pessoal e humano. A música tem significado uma 
tábua de salvação para muitas crianças e jovens 
que vivem no concelho de Loures. A reconhecida 
qualidade da Orquestra do Conservatório é um 
dos vários exemplos de sucesso desta escola. 
 
Os alunos do Conservatório não só apresentam 
resultados escolares de excelência - quando em 
Loures, a taxa de retenções no ensino básico é 
quase o dobro da média nacional - como não se 
confrontam com problemas que afetam a maioria 
das escolas do país, como o desrespeito pelos 
professores e o bullying entre alunos. 
 
Os professores do Conservatório dão aulas em 
todos os agrupamentos de escolas do Ensino 
Básico de Loures, além das atividades que 
desenvolvem em creches, casas de acolhimento, 
e ainda junto de idosos e de pessoas com 
deficiência. 
 

Só alunos são, no total, perto de 8 mil, embora do 
Ministério da Educação o Conservatório d’Artes de 
Loures receba financiamento apenas para 164. 
Alguns pais contribuem com ajuda financeira 
mensal, e, da Câmara Municipal de Loures, 
recebem apoio para alguns projetos, embora 
grande parte do trabalho seja realizado de forma 
voluntária. 
 
Recentemente, numa reportagem televisiva, o 
Secretário de Estado Adjunto e da Educação, 
João Costa, referiu-se a este Conservatório como 
“a experiência mais marcante” dos últimos quatro 
anos de trabalho. 
 
No entanto, o Conservatório d’Artes de Loures 
está em risco de deixar de ser financiado pelo 
Estado, um valor que, apesar de significar o 
suporte de apenas uma parcela dos custos, é 
fundamental para que consiga sobreviver. Se esse 
cenário se concretizar, pode significar o fim desta 
escola que é um exemplo no panorama nacional. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 5.ª Sessão Ordinária de 5 de dezembro 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- Que efetue todas as diligências junto do 

Ministério da Educação para assegurar a 
manutenção do financiamento estatal que 
permite ao Conservatório d’Artes de Loures 
permanecer aberto e a laborar. 

 
2- Que efetue todas as diligências junto do 

Ministério da Educação, face aos resultados 
apresentados pelo Conservatório d’Artes de 
Loures, para tentar reforçar esse 
financiamento. 

 
3- Que, na total indisponibilidade por parte do 

Ministério da Educação, assuma esse 
financiamento, assegurando as condições 
mínimas para que o Conservatório d’Artes de 
Loures possa continuar a funcionar. 

 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-ministro 
- Ministério da Educação 
- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e 

da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

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

- Comunicação social local e nacional 
- Conservatório d’Artes de Loures 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 5 de dezembro de 2019 

 
Rita Sarrico 

 
 
(Proposta a votação ponto a ponto, foram 
obtidos os seguintes resultados: 
 
Ponto 1. - Aprovado por unanimidade 
Ponto 2. - Aprovado por unanimidade 
Ponto 3. - Aprovado por maioria, com a 
abstenção do Sr. Presidente da Junta da União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, os votos contra do Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

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

 
Iluminação LED no Concelho 

 
A iluminação pública a cargo dos Municípios 
constitui um dos seus grandes encargos, pelo que, 
uma gestão eficiente nesta matéria poderá 
representar, logicamente, poupanças 
consideráveis aos orçamentos das Câmaras 
Municipais. 
 
Atualmente, é conhecida e sobejamente 
confirmada a eficiência energética das lâmpadas 
LED, pelo que a sua utilização na iluminação 
pública é uma prática recomendável. 
 
Para além de haver uma grande poupança 
energética (uma redução até 85% do consumo de 
eletricidade) a vida útil das mesmas poderá chegar 
a atingir até às 50.000 horas, o que muitas vezes 
se traduz numa vida útil 10 vezes superior às 
demais. 
 

Torna-se assim num investimento recuperado em 
18 meses (de acordo com testes feitos em 
ambientes de utilização intensiva). 
 
Em razão desta longa vida útil, as lâmpadas LED 
evitam suspensões de serviço, prejuízos e 
substituições constantes, garantindo grande 
economia na manutenção. 
 
Na era em que vivemos, em que somos 
diariamente chamados a assumir uma 
responsabilidade ecológica, esta solução, para 
além da durabilidade e eficiência energética, é 
sem dúvida a mais amiga do ambiente. 
 
A substituição das lâmpadas incandescentes por 
lâmpadas LED é tida como a mais importante 
medida de controlo das emissões de gases com 
efeito de estufa, e evita danos causados pelos 
metais pesados das lâmpadas tradicionais no que 
concerne à eliminação e materiais usados, já que 
os LED são recicláveis. 
 
A bancada do PSD sabe da consciência por parte 
do Município de Loures de todas estas vantagens, 
e é conhecedora das suas preocupações nesta 
matéria, designadamente na substituição das 
lâmpadas tradicionais já efetuada em alguns 
espaços públicos, como o Parque Adão Barata e 
Rua da República em Loures. 
 
No entanto, o futuro é já amanhã e considera esta 
bancada que o investimento deve cobrir toda a 
área territorial do Município. 
 
 
Assim, em face do exposto, os eleitos do Partido 
Social Democrata na Assembleia Municipal de 
Loures propõem que seja deliberada a presente 
recomendação à Câmara Municipal de Loures no 
sentido de que toda a iluminação pública da sua 
competência seja alterada para lâmpadas LED 
amarelas o mais rapidamente possível e com um 
plano de intervenção público divulgado a toda a 
população. 

 
 

Loures, 5 de dezembro de 2019 
 

Os representantes do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação apresentado pela 
Representante do CDS-PP - Partido Popular. 

 
Voto de Saudação à PSP e GNR 

 
 
(Retirado, para reformulação, pela proponente) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

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

 
Pela criação de corredores e abrigos 

para abelhas e outros insetos polinizadores 
 

Hoje é reconhecida a importância da preservação 
da biodiversidade e da proteção da natureza, bem 
como o papel da biodiversidade na afirmação da 
identidade de um território e de uma nação, em 
conjunto com o património histórico e cultural. 
 
Para a assunção deste papel foi de extrema 
importância a Conferência das Nações Unidas 
sobre Ambiente e Desenvolvimento 1 , de 1992, na 
qual foi adotada a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica 2 (CDB), ratificada por Portugal através 
do Decreto n.º 21/93, de 21 de junho, que entrou 
em vigor a 21 de março de 1994. 
 
Ao longo dos anos, têm sido múltiplos os 
compromissos redigidos para travar a perda de 
biodiversidade. Na Décima Conferência das 
Partes (COP10) da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, realizada em Nagoya em 
2010, assumiu-se o Plano Estratégico Global para 
a Biodiversidade para o período de 2011-2020, 
estabelecendo as metas de biodiversidade de 
Aichi (20 metas organizadas em 5 objetivos 
fundamentais para a proteção da biodiversidade 
até 2020). 
 
Porém, decorridos 26 anos sobre a assinatura por 
196 países desse tratado inicial, que visa 
promover a conservação da biodiversidade, o uso 
sustentável dos seus componentes e a divisão 
justa dos benefícios obtidos com a utilização de 
recursos genéticos, e quando estamos na reta 
final da chamada Década das Nações Unidas para 
a Biodiversidade 2011-2020, continuamos a 
assistir à extinção de várias espécies devido às 
atividades humanas. 
 

O objetivo central de travar a perda de 
biodiversidade e a degradação dos serviços 
ecossistémicos também foi assumido pela União 
Europeia 3 que estabeleceu a “Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020” 4 5, determinando 
assim os seus objetivos nesta matéria e definindo 
o caminho para cumprir os seus compromissos a 
nível global. 
 
 
Porém, apesar de todos estes compromissos, os 
relatórios têm sido claros ao afirmarem que as 
metas de preservação da biodiversidade não têm 
sido atingidas: 
 
• O relatório «As 3 perspetivas mundiais sobre a 

biodiversidade», publicado pelo secretariado 
da CDB, demonstrou que a meta estabelecida 
para 2010, relativa à biodiversidade, não tinha 
sido atingida; 

 
• O Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente afirmou que cerca de 24% das 
espécies pertencentes a grupos como as 
borboletas, as aves e os mamíferos já 
desapareceram completamente do território de 
alguns países europeus. 

 
• A União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) tem alertado 
consecutivamente para as ameaças que 
pendem sobre a biodiversidade. Alguns dos 
números: 23% dos anfíbios, 19% dos répteis, 
15% dos mamíferos e 13% das aves da 
Europa encontram-se ameaçados. 

 
O recente relatório da Plataforma 
Intergovernamental sobre Biodiversidade e 
Serviços Ecossistémicos 6 (IPBES), que avalia as 
mudanças nas últimas cinco décadas e tem o 
contributo de 310 autores, publicado pelas Nações 
Unidas, alertou novamente para o facto de dos 
oito milhões de espécies no mundo existirem 
cerca de um milhão (animais e plantas) sob 
ameaça de extinção, mostrando uma clara relação 
entre os caminhos, o desenvolvimento económico 
e os impactos na natureza. 
 
Neste relatório os números agravam-se: 40% das 
espécies de anfíbios, 33% dos recifes de coral, 
tubarões e espécies afins, bem como mais de um 
terço dos mamíferos marinhos se encontram 
ameaçados; quanto aos insetos, segundo os 
especialistas, cerca de 10% das espécies estão 
em risco de desaparecer. 
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Este estudo destacou que um dos impactos desta 
perda é o desaparecimento dos animais 
polinizadores e o seu efeito negativo, 
potencialmente sobre a polinização de alimentos 
como frutas e legumes. 
 
Em todo este processo, a relação entre as cidades 
e a biodiversidade não tem sido bem 
compreendida, sendo necessário preencher este 
fosso, sobretudo quando sabemos que mais de 
metade da população mundial vive em cidades e 
que esta proporção irá aumentar. 
 
O impacto das cidades e das decisões relativas a 
elas afetam a biodiversidade existente no seu 
território, mas também fora delas e vice-versa. 
Assim, a governança das cidades deve assumir 
um papel de relevo no contexto atual. 
 
Além de uma rede de espaços verdes de recreio é 
também essencial pensarmos os corredores 
verdes e ainda espaços agroecológicos urbanos, 
como forma de melhorar a biodiversidade e ainda 
para providenciar bens produzidos no local. 
 
Sabemos que a urbanização obrigou à deslocação 
de várias espécies, mas também outras espécies 
evoluíram como resposta às pressões surgindo 
novas comunidades de plantas e animais que 
evoluíram em áreas urbanas. 
 
Como a urbanização está a mudar a natureza do 
nosso planeta, a preservação da biodiversidade 
tem de avançar para além das formas mais 
convencionais de proteção do que entendemos 
serem os “habitats naturais”. 
 
Os jardins e parques urbanos tornaram-se, por 
exemplo, reservas de abelhas e outros 
polinizadores que têm dificuldade de sobreviver 
com as condições da agricultura intensiva, mas 
que desempenham um papel primordial na 
agricultura. Os terraços e fachadas verdes têm-se 
revelado novos habitats para espécies, podendo, 
até, vir a revelar-se o que o futuro reserva para a 
preservação da biodiversidade. 
 
As cidades já são, hoje, uma nova classe de 
ecossistema devido às interações entre o sistema 
ecológico e o social, o natural e o construído. 
Assim, cabe-nos ter uma atitude também 
inovadora e não só preservar os componentes 
existentes, mas avançar dinamizando novos tipos 
de ecossistemas que facilitem uma reconciliação 
entre o desenvolvimento humano e a 
biodiversidade. 
 
 
 

Considerando que: 
 
Os insetos têm um papel fundamental no 
ecossistema terrestre, agindo como polinizadores 
e providenciando uma base alimentar para vários 
outros animais e que os impactos da atividade 
humana (urbanismo, desflorestação, degradação 
dos solos, alterações climáticas, etc.) nos insetos 
têm vindo a ser alvo de vários estudos científicos 
que alertam para a diminuição destes 
polinizadores 7. 
 
Um estudo recente 8 aponta para o decrescimento 
do número de insetos nos últimos 25 anos na 
Alemanha, na ordem dos 75% e vários 
investigadores alertam para o “apocalipse 
ecológico dos insetos”. 
 
As abelhas são particularmente vulneráveis e 
fundamentais para a biodiversidade e para a vida 
humana, tendo como maiores ameaças a perda de 
habitat, o uso de pesticidas, espécies invasoras, 
doenças e os impactos das alterações climáticas 9. 
Revelando-se, desta forma, necessário 
desenvolver uma estratégia para a proteção e 
conservação das abelhas e outros insetos 
polinizadores, tendo como uma das suas 
prioridades minimizar a perda de habitats, criando 
canais de polinização, tanto em zonas rurais como 
urbanas. 
 
As abelhas são tão importantes que chegaram a 
ser declaradas como seres vivos insubstituíveis 
pela Royal Geographical Society de Londres, 
durante a competição Earthwatch 10. Como referiu 
David Suzuki 11 “Um mundo sem abelhas seria um 
mundo sem pessoas”, sendo exemplos de 
programas que visam a sua proteção na Europa: 
 
• Em Londres na zona de Brent, foi criado em 

maio deste ano um corredor para as abelhas 
12; 

 
• Em Utrech o município transformou mais de 

300 paragens de autocarro em santuários para 
abelhas, utilizando a cobertura para plantar 
erva e flores silvestres, permitindo ainda 
absorver partículas finas, armazenar água da 
chuva e arrefecer o ambiente em dias de 
calor; 

 
• A organização internacional Friends of the 

Earth propôs a criação de abrigos para 
abelhas 13, destinando-se a abelhas silvestres 
de hábito solitário que nidificam em pequenas 
cavidades que existem nas estruturas 
naturais. 

 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 27 
 

6 de DEZEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

12 

 

Os abrigos para os insetos polinizadores são 
infraestruturas com várias cavidades de distintos 
diâmetros, permitindo a adaptação de várias 
espécies de abelhas e servindo como abrigo 
seguro para a nidificação das espécies silvestres 
de hábito solitário, aumentando assim a sua 
permanência nestes espaços verdes e mantendo-
as seguras de agrotóxicos existentes em espaços 
externos não controlados. 
 
Estas estruturas podem ainda albergar outros 
insetos importantes para a polinização e controlo 
de pragas, nomeadamente as borboletas, 
abelhões, vespas, escaravelhos, joaninhas e 
crisopas. 
 
Outro aspeto importante da política de 
preservação e proteção dos polinizadores é 
assegurar a abundância, diversidade e 
continuidade de espécies autóctones florais 
atrativas para os insetos polinizadores. Só deste 
modo é possível fomentar o aumento das colónias 
destas espécies, das quais depende parte 
substancial da resiliência humana. 
 
Face ao atrás apresentado contexto científico que 
aponta para o decrescimento das abelhas e de 
outros insetos polinizadores, devido à perda de 
habitats, ao uso de pesticidas e às alterações 
climáticas, entre outras causas, o PAN propõe a 
implementação de um conjunto de medidas 
fundamentais para uma estratégia local de 
proteção de polinizadores. 
 
 
Deste modo, o PAN propõe que a Assembleia 
Municipal de Loures delibere recomendar à 
Câmara Municipal de Loures: 
 
I. A definição de um plano de zonas que 

poderão acolher os abrigos para insetos 
polinizadores e os corredores para insetos, 
nomeadamente: 

 
A. Hortas comunitárias; 
B. Áreas urbanas silvestres; 
C. Jardins municipais; 
D. Parques urbanos; 
E. Corredores verdes. 
 
II. O desenho e implantação de abrigos para 

insetos polinizadores e o cultivo de espécies 
de flores e plantas autóctones atrativas para 
os insetos polinizadores, colaborando para o 
aumento das suas colónias; 

 
III. A formação de técnicas/os da divisão do 

Ambiente para a bio construção e manutenção 
destes abrigos; 

IV. A promoção de um estudo, em parceria com a 
academia e grupos de cidadãos e 
organizações não governamentais ligadas às 
áreas do ambiente, da cidadania e da 
natureza, para se criarem corredores para 
abelhas no município; 

 
V. Desenvolver um programa de monitorização e 

avaliação do impacto das medidas 
implementadas; 

 
VI. Desenvolver uma estratégia integrada local 

para a proteção de insetos, incluindo a não 
utilização de pesticidas nocivos para os 
insetos polinizadores e outras medidas de 
proteção. 

 
 
É através da proteção das espécies polinizadoras 
que salvaguardamos a nossa própria alimentação 
e o equilíbrio que permite a vida humana no nosso 
planeta. 

 
 

Loures, 5 de dezembro de 2019 
 

Pessoas-Animais-Natureza 
 

(GM PAN) 
 
 
 

1 Realizada no Rio de Janeiro em 1992, levou à adoção da 
Convenção-Quadro sobre as Alterações Climáticas e à 
convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), bem como à 
Declaração do Rio, a uma declaração de princípios sobre as 
florestas e ao programa «Agenda 21». 
 
2
 A CDB é complementada por dois protocolos principais: 

Protocolo de Cartagena sobre segurança biológica, que visa 
proteger a biodiversidade dos potenciais riscos associados aos 
organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia 
moderna, em vigor desde 2003; Protocolo de Nagoia relativo 
ao acesso aos recursos e à partilha dos benefícios, adotado 
em 2010 e em vigor desde 2014, que visa aumentar a 
segurança jurídica e a transparência para os fornecedores e os 
utilizadores de recursos genéticos. 
 
3
 A União Europeia é Parte nas seguintes convenções: 

Convenção de Ramsar sobre a conservação de zonas húmidas 
(fevereiro de 1971); Convenção CITES (março de 1973); 
Convenção de Bona relativa à Conservação de Espécies 
Migratórias e de Animais Selvagens (junho de 1979); 
Convenção de Berna relativa à conservação da vida selvagem 
e dos habitats naturais da Europa (1982); Convenção do Rio de 
Janeiro sobre a Diversidade Biológica (1992); e nas seguintes 
convenções regionais: Convenção de Helsínquia para a 
Proteção do Meio Marinho da Zona do Mar Báltico (1974) A 
Convenção de Barcelona sobre o Mediterrâneo (1976); e a 
Convenção sobre a Proteção dos Alpes (1991). 
 
4
 Tem 6 metas principais: proteção e recuperação da 

biodiversidade e dos serviços ecossistemas associados (metas 
1 e 2), reforço da contribuição positiva da agricultura e das 
florestas, redução de pressões-chave sobre a biodiversidade 
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da IJE (metas 3, 4 e 5) e intensificação do contributo da UE 
para a biodiversidade global (meta 6). Cada meta está dividida 
num pacote de ações (20 no total) destinadas a dar resposta 
ao desafio específico por ela visado. 
 
5
  

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversi
ty_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheeet_PT.pdf 
 
6
 https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment 

 
7
 Shortall, C. R., Moore, A., Smith, E., Hall, M. J., Woiwod, I. P., 

& Harrington, R. (2009). Long-term changes in the abundance 
of flying insects. Insect Conservation and Diversity, 2(4), 251-
260. 
 
8
 Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, 

N., Schwan, H …& Goulson, D. (2017). More than 75 percent 
decline over 27 years in total flying insect biomass in protected 
areas. PIoS one, 12(10), e0185809. 
 
9
 Brown, M. J., & Paxton, R. J. (2009). The conservation of 

bees: a global perspetive. Apidologie, 40(3), 410-416. 
 
10

 
https://www.theguardian.com/environment/bIog/2008/nov/21/wil
dlife-endangeredspecies 
 
11

 https://davidsuzuki.org/?nab=1 
 
12

 https://www.bbc.com/news/uk-england-london48187846 
 
13

 https://friendsoftheearth.uk/bees/bee-hotels-solitary-bees-
simple-guide 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra 
dos Srs. Representantes Carlos Miguel Dias 
Moreira, João António Leal Cruz Franco e 
Bruno Miguel de Oliveira Nunes, as abstenções 
do Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata e da 
Representante do CDS-PP, e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA 
 

Proposta de aprovação do Orçamento de 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023 da Câmara Municipal 
de Loures. 
 
(Deliberação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o Artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 631/2019 

 
[Aprovada na 11.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 15 de novembro de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. Os municípios têm património e finanças 

próprios, cuja gestão compete aos respetivos 
órgãos; 

 
B. A autonomia financeira dos municípios 

assenta, designadamente, no poder dos seus 
órgãos elaborarem e aprovarem as opções do 
plano e os orçamentos municipais; 

 
C. Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação vigente, que estabelece, entre outros, 
o regime jurídico das autarquias locais, 
compete à Câmara Municipal elaborar e 
submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal as opções do plano e a proposta do 
orçamento; 

 
D. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação vigente, compete à Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovar as opções do plano e a proposta de 
orçamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, supra melhor 
identificada, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 25.º da mesma Lei, submeter a aprovação 
da Assembleia Municipal de Loures a proposta de 
Orçamento para 2020 e Opções do Plano 2020-
2023, conforme documento junto em anexo. 
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Loures, 13 de novembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ORÇAMENTO DE 2020 
E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020/2023 

 
PREÂMBULO 

 
O Orçamento para 2020 e as Grandes Opções do 
Plano para 2020/2023 são elaborados e 
apresentados para um período em que se irão 
verificar alterações significativas nas atribuições e 
competências das autarquias locais com a 
atribuição de novas competências aos municípios, 
a serem assumidas integralmente no ano de 2021. 
 
No ano de 2020 o município terá de assumir 
desde já todas as competências, com exceção da 
Educação e da Saúde, num quadro de limitações 
de recursos, que não permitem uma concretização 
plena dessas competências. Será um ano em que 
a nova estrutura municipal terá de se adequar e 
dar respostas a esta nova realidade otimizando os 
recursos, já por si insuficientes, para todas as 
necessidades recenseadas e identificadas nos 
documentos previsionais apresentados no início 
do mandato autárquico. 
 
A mobilidade e transportes públicos, área da maior 
importância para as populações do concelho de 
Loures e da Área Metropolitana de Lisboa 
continuará a ser uma prioridade de trabalho e 
consumirá, no ano de 2020 e anos seguintes, um 
valor significativo do orçamento municipal, 
podendo atingir cerca de 4 milhões de euros já no 
ano de 2021. Contudo, este esforço financeiro 
contribuirá para que as populações tenham 
acesso a mais e melhores transportes públicos, 
dando resposta a uma das principais 
preocupações ainda sentidas pelos munícipes, 
depois da redução significativa do preço do passe 
rodoviário. Igualmente, o alargamento da rede do 
Metropolitano no concelho de Loures é primordial 
e continuará a ser uma exigência do município e 
das populações, até ser integralmente assumido 
pelas autoridades competentes. 
 
A sustentabilidade ambiental, económica e social 
continua a ser pilar das políticas municipais, 
concretizadas num conjunto vasto de iniciativas 
transversais a todas as áreas de responsabilidade 
municipal. 
 

As alterações climáticas obrigam, cada vez mais, 
à adoção de políticas integradas numa visão e 
ação regional e nacional, de forma a adaptar o 
território e seus ecossistemas às vulnerabilidades 
atuais garantindo, deste modo, a proteção de 
pessoas e bens. A requalificação de linhas de 
água na vertente da renaturalização; a prevenção 
de fenómenos de cheias; a educação ambiental 
assente nos eixos temáticos: descarbonizar a 
sociedade, tornar a economia circular e valorizar o 
território; a sustentabilidade hídrica; a gestão 
integrada de resíduos; a eficiência energética e a 
fruição do património natural e paisagístico são 
vetores essenciais nas medidas a concretizar e, 
no seu todo, absorvem recursos financeiros 
consideráveis no orçamento agora apresentado. 
 
O desenvolvimento de novos projetos municipais 
na área da educação, designadamente o projeto 
de Adaptação ao Meio Aquático, que permite o 
acesso gratuito de milhares de crianças à 
aprendizagem da natação tem, neste orçamento 
de 2020, um valor significativo dos recursos 
financeiros. O município continuará a investir em 
projetos educativos que visem a promoção do 
sucesso educativo, da educação pela arte e da 
educação ao longo da vida. No âmbito do projeto 
educação ao longo da vida continuaremos a 
dinamizar a oferta educativa e a ampliação da 
rede, depois de no ano de 2019 terem aberto os 
polos de Bucelas e Camarate da Academia dos 
Saberes. Continuaremos a isentar o pagamento 
de refeições escolares às famílias de menores 
rendimentos com crianças no Jardim de Infância e 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico, 
posicionadas no 2.º escalão do abono de família, 
correspondente ao escalão B do serviço de apoio 
à família do município. 
 
A entrada em vigor, no ano anterior, do 
Regulamento Municipal de Apoio a Instituições 
Sociais (RMAIS) e o trabalho de colaboração e 
parceria com instituições sociais que desenvolvem 
trabalho na área da infância, população idosa e 
grupos vulneráveis permitirá aprofundar a 
intervenção municipal nesta importantíssima área 
de trabalho, para a qual o cumprimento das 
competências próprias por parte da Administração 
Central continuará a ser essencial, de modo a 
minimizar as desigualdades sociais, a melhoria da 
qualidade de vida e a promoção do 
desenvolvimento coeso e sustentável do território. 
Continuaremos a implementar políticas 
transversais e orientadas pelos princípios dos 
Direitos Humanos, da Igualdade de Oportunidades 
e da Responsabilidade Social. 
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As políticas municipais no domínio da cultura, 
desporto e juventude continuam a ser pilares 
determinantes na sustentabilidade e no 
desenvolvimento humano. Priorizando o 
estabelecimento de parcerias a concretização 
dessas políticas contribui para a valorização das 
populações e do território, reforça sentimentos de 
pertença e contribui para o conhecimento e a 
salvaguarda do património material e imaterial 
existente neste concelho. Além do investimento 
em oferta própria, qualificada e distintiva, 
vocacionada para a criação de novos públicos e 
hábitos, e para o reforço do posicionamento 
cultural do município no âmbito metropolitano, 
continuaremos a aprofundar a relação com o 
movimento associativo local no sentido da 
democratização do acesso à criação e fruição 
culturais, e à promoção do desporto, com 
destaque para o desporto feminino e para o 
desporto adaptado. 
 
Construir e manter um território harmonioso com 
uma distribuição equilibrada entre as funções 
habitação, trabalho, cultura e lazer, 
salvaguardando os valores naturais essenciais e a 
existência de espaços públicos que possibilitem a 
sua vivência e usufruto por parte das pessoas é 
outro dos pilares em que assenta o trabalho 
autárquico. O desenvolvimento de ações e 
investimentos de requalificação urbana, 
requalificação e criação dos parques urbanos e 
espaços verdes, a melhoria da rede viária e a 
construção de percursos pedonais e ciclovias, 
bem como o reforço da iluminação pública 
concretizam este pilar de trabalho. 
 
Na área do fomento do bem-estar animal e de 
promoção da saúde e salubridade públicas 
assegurar-se-á a continuidade do trabalho em 
curso de avanço qualitativo nas respostas 
existentes, continuando a privilegiar a articulação 
e reforço dos meios próprios do município com o 
estabelecimento e reforço de parcerias. 
 
O desenvolvimento económico e turístico 
continuará a ser um dos objetivos da atividade do 
município, em trabalho de parceria com os 
agentes económicos e turísticos. Estão inscritos 
neste documento projetos de apoio à atividade 
empresarial, à inovação e internacionalização, à 
consolidação do Ecossistema de Inovação de 
Loures, à dinamização da região demarcada de 
Bucelas e à promoção das atividades ligadas ao 
vinho e à vinha na sua vertente económica, o 
apoio ao desenvolvimento económico dos 
territórios rurais, a dinamização e apoio a 
iniciativas de promoção turística do concelho e a 
promoção de Loures como destino turístico nas 
suas diferentes valências, a promoção da região 

saloia, através da gastronomia, dos produtos 
regionais e do artesanato. 
 
Os investimentos constantes do plano de 
investimentos, no valor global de 51.145.727,00 €, 
englobam 10.859.684,00 € que se encontram a 
aguardar financiamento, e correspondem a 
compromissos assumidos com as populações, que 
no essencial estavam já refletidos nos documentos 
plurianuais, aprovados anteriormente. São 
investimentos a concretizar ou a iniciar no âmbito 
da melhoria e ampliação do parque escolar, no 
parque habitacional municipal, em centros de 
saúde, na reabilitação e revitalização urbana, da 
construção e requalificação de parques urbanos e 
espaços verdes, nas regularizações fluviais e 
controlo de cheias, na reabilitação de 
equipamentos culturais, na melhoria da rede viária 
e na criação de percursos pedonais e cicláveis e 
na recuperação de edifícios municipais. 
 
Dos investimentos que se encontram com 
financiamento não definido, 4.770.000,00 €, 
resultam da necessidade de encontrar 
financiamento bancário para a sua execução de 
modo a possibilitar a concretização de todos os 
projetos previstos na programação plurianual de 
investimentos apresentada no início do mandato 
autárquico. A dinâmica que no último ano se 
verificou no mercado da construção civil e obras 
públicas teve como consequência um acréscimo 
muito significativo nos preços apresentados pelas 
empresas a concursos públicos, levando a que 
muitos procedimentos tenham ficado desertos por 
ausência de candidatos. Esta situação levou à 
necessidade da revisão do preço base dos 
principais investimentos municipais, com um 
acréscimo médio de 30% no valor desses 
investimentos e consequentemente a um valor 
superior na necessidade de financiamento do 
Plano Plurianual de Investimento ainda não 
concretizado. 
 
O Orçamento inicial para o ano de 2020, no valor 
de 143.680.583,00 €, apresenta um acréscimo de 
despesas com pessoal resultante da reposição de 
rendimentos com descongelamento de carreiras 
iniciado no ano de 2018 e repartido por dois anos 
que terá o seu impacto financeiro total no ano de 
2020 e da necessidade de novas admissões de 
recursos humanos, algumas para responder às 
novas competências. O orçamento contempla 
ainda uma verba para “Opção Gestionária”, 
permitindo, caso não haja proibições legais a esta 
decisão, a valorização e motivação dos 
trabalhadores. Para além das verbas necessárias 
ao pagamento de todas as remunerações e 
abonos, estão inscritas verbas para a dinamização 
de projetos municipais, nomeadamente no âmbito 
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da medicina e segurança no trabalho, fardamento 
e equipamentos de proteção individual, formação 
profissional, prevenção de riscos profissionais, 
apoio social e gestão de refeitório, criação de 
condições de trabalho em instalações municipais e 
a continuação da renovação dos recursos técnicos 
e equipamentos de apoio ao trabalho. 
 
Os recursos financeiros previstos no orçamento 
inicial para o ano económico de 2020 no valor de 
143.680.583,00 € são afetos a: 
 

Agregado da Despesa Valor € % 
Pessoal 50.917.736,00 35,44% 
Despesa não afeta 
às opções do Plano 

4.993.050,00 3,48% 

Grandes Opções do Plano 
(valor definido) PPI e PAM 

83.769.797,00 61,09% 

Total 143.680.583,00 100,00% 
 
 

Loures, 13 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h54 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta e unanimemente aceite, a 
prossecução da apreciação e discussão da 
Proposta n.º 631/2019. 
 
 
 
Após várias intervenções pelos Srs. 
Representantes Municipais, a apreciação e 
discussão daquela Proposta não chegaram a 
termo, vindo a prosseguir em próxima Reunião de 
Assembleia Municipal. 

 
 
 

A Sessão terminou às 01h02, ficando agendada 
nova Reunião para o dia 12 de dezembro de 2019, 
para prossecução dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO 
 

Na Edição Especial n.º 26, de 22 de novembro de 
2019, na página 10, foi publicado com inexatidão o 
sentido de voto do Representante do BE - Bloco 
de Esquerda incidente sobre o Voto de Saudação 
apresentado pelo Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata com o título 
Voto de Saudação Aniversário do 25 de 
novembro de 1975, pelo que se procede à 
respetiva retificação. 
 
 
Assim, onde se lê: 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, a abstenção do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
 
 
deverá ler-se: 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e do Representante do 
BE - Bloco de Esquerda, a abstenção do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e os votos a favor dos demais 
Representantes) 

 
 
 


