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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

69.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Paulo Rui Luís Amado 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Fernando Manuel Palminha Martins 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas das Sr.ªs Vereadoras Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes e Maria Rita Colaço Leão e dos Sr.s 
Vereadores Tiago Farinha Matias e Nuno Ricardo 
da Conceição Dias à presente Reunião 

 
 
 
 
 

No início da Reunião, foi, pelo Sr. Presidente da 
Câmara, apresentada informação sucinta sobre a 
situação concelhia da pandemia causada pelo 
coronavírus SARS-CoV2 e a doença COVID-19, e 
perspetivas de evolução. 

 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, pelo falecimento de Francisco Braz, 
dirigente histórico do STAL - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Local. 

 
VOTO DE PESAR 

 
pelo falecimento de Francisco Braz 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 435/2020 

 
Faleceu no passado dia 19 de agosto Francisco 
Braz. 
 
Foi trabalhador dos SMAS - Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de 
Loures, atuais SIMAR, onde desempenhou 
funções no serviço de aprovisionamentos. Eleito 
delegado sindical em 1984, integrou, em 1986, a 
Direção Regional de Lisboa do STAL - Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Local, que 
coordenou até 1988. Foi Presidente da Direção do 
STAL de 1989 a 2015 e membro do Conselho 
Nacional da CGTP-IN e da sua Comissão 
Executiva (1989-2012). Atualmente 
desempenhava funções de Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do STAL e integrava o Conselho 
de Supervisão da ADSE, eleito pelos beneficiários 
em 2017. Era membro do Comité Executivo da 
EPSU - Federação Europeia de Serviços Públicos. 
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Foi um destacado e empenhado defensor dos 
direitos dos trabalhadores da administração local, 
reconhecido e respeitado. Além desta intensa 
atividade, desenvolveu uma ação cívica de relevo 
noutras esferas da vida social, com destaque para 
a Direção da ADFA – Associação Nacional dos 
Deficientes das Forças Armadas, o Fórum 
Cidadão, o Conselho Superior da Administração e 
Função Pública e o Conselho Superior de Saúde e 
Segurança no Trabalho na Administração Pública. 
 
Foi militante do Partido Comunista Português. 
 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 26 de 
agosto de 2020, delibera: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à sua 

família, à Direção Nacional do STAL, à 
Comissão Executiva da CGTP-IN e ao Partido 
Comunista Português. 

 
 

Loures, 26 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 66.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 15 de 
julho de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador 
Fernando Manuel Palminha Martins, por não ter 
estado presente naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 12.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 411/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado o procedimento 

aquisitivo do tipo Concurso Público para dar 
continuidade à prestação de serviços de 
fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para alunos, serviço de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para adultos, pequenos-almoços, lanches, 
piqueniques e fornecimento de kits 
descartáveis, nos refeitórios das escolas do 
ensino básico e jardins-de-infância do 
Município de Loures, para vigorar no ano letivo 
de 2020/2021, renovável até um período 
máximo de vigência de 3 anos letivos; 

 
B. Foi aprovada na 60.ª reunião de Câmara, de 

22 de abril de 2020, a adjudicação da proposta 
da concorrente UNISELF - Sociedade de 
Restaurantes Públicos e Privados, S.A., bem 
como o respetivo projeto de minuta do contrato 
a celebrar; 

 
C. O contrato foi remetido dia 18 de junho para 

Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização 
prévia; 

 
D. À data o Município de Loures não obteve a 

apreciação por parte do citado Tribunal em 
sede de fiscalização prévia, logo a produção 
de efeitos do contrato encontra-se 
condicionada; 

 
E. Existe necessidade de garantir a prestação 

deste serviço a partir de 01 de setembro de 
2020; 

 
F. Para o início do procedimento referido no 

ponto anterior é necessária a existência de 
inscrição orçamental e o respetivo cabimento; 

 
G. Face à premência da realização da 

modificação expressa na presente proposta de 
alteração orçamental, optou-se pelo recurso 
transitório à rubrica associada ao tratamento e 
recolha de águas residuais; 
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H. Não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara Municipal, pelo que a presente 
alteração permutativa foi aprovada pelo 
presidente em exercício, ao abrigo do n.º 3 do 
art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures ratifique, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, a aprovação da 
12.ª Alteração Orçamental Permutativa ao 
Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023, 
elaborada nos termos do ponto 8.3.1 do Decreto-
Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e as 
abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento 12.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 53055/DCA/2020 
Aquisição continuada de bens alimentares e 
outros, com vista à sua distribuição e apoio a 
entidades de caráter social do Concelho de 
Loures, no âmbito do combate à pandemia de 
COVID-19 
Proposta de aprovação do projeto de decisão de 
adjudicação, com inerente proposta de 
adjudicação à proposta apresentada pela entidade 
Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimentos à 
Navegação e Indústria Hoteleira, S.A., do projeto 
de minuta do contrato a celebrar entre o Município 
de Loures e aquela entidade e de liquidação da 
taxa devida pela respetiva redução do contrato a 
escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 418/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, mediante deliberação 

para o efeito tomada pela Câmara Municipal, 
desenvolveu um procedimento aquisitivo do 
tipo ajuste direto, procedimento aquisitivo esse 
que se concretizou sob o n.º de processo 
53055/DCA/2020, tendente à celebração de 
contrato para “Aquisição continuada de bens 
alimentares e outros, com vista à sua 
distribuição e apoio a entidades de caráter 
social do Concelho de Loures, no âmbito do 
combate à pandemia de COVID-19”; 

 
B. Decorrido o prazo para o efeito, foi 

apresentada proposta pela entidade 
convidada, a Sogenave - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A., sobre a qual recaiu o projeto 
de decisão de adjudicação (que se anexa), 
pelo que cabe, agora, submeter ao órgão 
competente para a decisão de contratar, a 
Câmara Municipal, tal projeto com vista à 
aprovação do mesmo, o qual integra proposta 
de adjudicação da proposta apresentada pela 
referida entidade; 

 
C. A adjudicação será efetuada de acordo com os 

preços unitários e demais atributos integrantes 
da proposta (a qual se dá aqui por 
integralmente reproduzida) da Sogenave - 
Sociedade Geral de Abastecimentos à 
Navegação e Indústria Hoteleira, S.A. sendo a 
despesa máxima a realizar, conforme 
estabelecido no Caderno de Encargos, 
correspondente ao preço contratual máximo a 
refletir no contrato, no montante de 74.500,00 
€ (setenta e quatro mil e quinhentos euros), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor; 
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D. Adjudicada que seja a proposta da entidade 
Sogenave - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A., mostra-se necessária a 
aprovação, por parte da Câmara Municipal, da 
respetiva minuta do contrato a celebrar 
(minuta que se anexa); 

 
E. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b), 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito, a suportar pela entidade Sogenave - 
Sociedade Geral de Abastecimentos à 
Navegação e Indústria Hoteleira, S.A.. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, no âmbito do procedimento 
aquisitivo desenvolvido sob o n.º de processo 
53055/DCA/2020, delibere, ao abrigo do disposto, 
designadamente, na alínea dd), do número 1, do 
artigo 33.º, ambas as normas do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (Lei que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais), bem como 
nos artigos 73.º, 76.º, 98.º, e número 1 do artigo 
125.º, todos do Código dos Contratos Públicos (na 
sua versão atualizada), bem como do disposto no 
artigo 18.º, alínea b) do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 
 
1. O projeto de decisão de adjudicação que se 

anexa, nos exatos termos que dele constam, 
com inerente proposta de adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade Sogenave 
- Sociedade Geral de Abastecimentos à 
Navegação e Indústria Hoteleira, S.A., de 
acordo com os preços unitários e demais 
atributos integrantes da proposta, sendo a 
despesa máxima a realizar, conforme 
estabelecido no caderno de Encargos, 
correspondente ao preço contratual máximo a 
refletir no contrato, no montante de 74.500,00 
€ (setenta e quatro mil e quinhentos euros), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor; 

 
2. O projeto de minuta do contrato (que se 

anexa) a celebrar entre o Município de Loures 
e a entidade Sogenave - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A.; 

 
3. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade Sogenave - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A.. 

 
 
 

Loures, 19 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

PROJETO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Conforme disposto no art.º 125.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, no décimo nono 
dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte, eu, 
Susana Prates, trabalhadora na Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento, instrutora do 
procedimento, procedi à análise da proposta 
apresentada no âmbito do procedimento aquisitivo 
do tipo ajuste direto, regime geral, nos termos do 
disposto, no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, conjugado com a 
alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), o qual corre sob o 
número de processo 53055/DCA/2020, com vista 
à celebração de um contrato para aquisição 
continuada de bens alimentares e outros, com 
vista à sua distribuição e apoio a entidades de 
caráter social do Concelho de Loures, no âmbito 
do combate à pandemia de COVID-19, e no qual 
foi formalizado convite à entidade Sogenave - 
Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação 
e Indústria Hoteleira, S.A.. 
 
Fica dispensada a audiência dos interessados nos 
termos do n.º 2 do referido artigo 125.º, uma vez 
que se está perante apresentação de uma única 
proposta. 
 
Analisada a proposta, cotejada a natureza e o teor 
dos documentos nela apresentados com os 
documentos que a deveriam constituir à luz do 
disposto no ponto 3 do Convite e considerando 
que se encontram respeitados os parâmetros base 
das peças do procedimento, submete-se o 
presente projeto da decisão de adjudicação à 
Câmara Municipal de Loures, propondo-se 
adjudicação à proposta da entidade convidada, 
Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimentos à 
Navegação e Indústria Hoteleira, S.A., para a 
celebração de contrato para aquisição continuada 
de bens alimentares e outros, com vista à sua 
distribuição e apoio a entidades de caráter social 
do Concelho de Loures, no âmbito do combate à 
pandemia de COVID-19, pelo preço contratual de 
74.500,00 € (setenta e quatro mil e quinhentos 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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Solicita-se, pois, aprovação do presente projeto da 
decisão de adjudicação, pela Câmara Municipal de 
Loures, propondo a aprovação do mesmo, com a 
inerente proposta de adjudicação da proposta da 
entidade Sogenave - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A.. 

 
Loures, 19 de agosto de 2020. 

 
A Assistente Técnica/Instrutora do processo 

(a) Susana Prates 
 
 

De acordo 
O Chefe da DCA 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente, neste ato representado por 
Bernardino José Torrão Soares, que também usa 
assinar Bernardino Soares, como Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Sociedade SOGENAVE - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A. titular do número único de 
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
e de pessoa coletiva número …..., com sede em 
…………….. , endereço eletrónico ………… , com 
o capital social de …….. euros, cujos documentos 
………… , adiante designada por Segundo 
Contraente, neste ato representada por ……. , 
Segundo Outorgante, na qualidade de ……. da 
mencionada sociedade, Certidão Permanente do 
Registo Comercial online visualizada na presente 
data, através do código de acesso ……. ,válida até 
……. . 
 
É celebrado o presente Contrato de Aquisição, 
precedido de ajuste direto, com fundamento no 
disposto no n.º 2 do artigo 1.º e do n.º 1 do artigo 
2.º ambos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, na sua redação atual, e ao abrigo da alínea 
c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
que aprova o Código dos Contratos Públicos, o 

qual foi aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 68.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2020, 
com a aprovação da adjudicação e da minuta de 
contrato, nos termos da deliberação tomada pela 
Câmara Municipal de Loures na sua … .ª Reunião 
Ordinária, realizada em ... de ….., que se rege 
pelas Cláusulas seguintes e no omisso pelas 
disposições contidas no Código dos Contratos 
Públicos e legislação aplicável ao objeto do 
contrato: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
Aquisição Continuada de Bens Alimentares, e 
outros, com vista à sua distribuição e apoio a 
entidades de caráter social do Concelho de 
Loures, no âmbito do combate à pandemia de 
COVID-19, de acordo com a listagem constante do 
Anexo I ao Caderno de Encargos, com as 
restantes cláusulas do mesmo, com a Proposta do 
Segundo Contraente e demais elementos escritos 
e patenteados, documentos que, aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficarão 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
2. O Segundo Contraente fica obrigado a fornecer 

os bens adjudicados, qualquer que seja a sua 
tipologia, na quantidade que vier a ser 
solicitada pelo Contraente Público. 

 
Cláusula Segunda - O contrato tem inicio 
imediatamente após a adjudicação e um período 
de vigência de 30 (trinta) dias, ou quando se 
verificar a integral realização da despesa, no 
montante de ....... consoante o facto que ocorrer 
primeiro. 
 
Cláusula Terceira - Os bens adquiridos no âmbito 
do presente contrato são entregues nas 
instalações de cada uma das entidades sociais, 
constantes do Anexo II do Caderno de Encargos, 
que são apoiadas, mediante articulação para o 
efeito entre o Contraente Público e o Segundo 
Contraente. 
 
Cláusula Quarta - 1. Pelos fornecimentos 
efetuados, o Contraente Público obriga-se a 
pagar, ao Segundo Contraente, o preço global de 
.............. € (...........), acrescido de IVA - Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, 
se legalmente devido, de acordo com os preços 
unitários propostos e adjudicados. 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
Classificação orgânica: .........., classificação 
económica: ………. . 
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3. Ao contrato foi atribuída a ficha de compromisso 
com o número .............., datado de ……. . 

 
Cláusula Quinta - Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 7.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Sexta - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 
 
Cláusula Sétima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, e 

retificações relativos ao Caderno de Encargos; 
 
b) O Caderno de Encargos, a proposta 

adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo Contraente Público. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. Quando a divergência entre os 
documentos referidos no n.º 1 e o clausulado 
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos e aceites 
pelo Contraente Público. 

 
Cláusula Oitava - Foi designada pelo Contraente 
Público, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 290.º-A do Código dos Contratos 
Públicos, gestora do contrato a Dr.ª Cecília 
Teixeira. 
 
Cláusula Nona - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 
endereços: 
 
- Município de Loures: cecilia_teixeira@cm-

loures.pt 
 
- SOGENAVE- Sociedade Geral de 

Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A: ……………. . 

 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 

 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
 

Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
... 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, e as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 53104/DCA/2020/DCA 
Prestação de serviços de fornecimento 
continuado de refeições transportadas a 
quente e com confeção local para alunos, 
serviço de refeições transportadas a quente e 
com confeção local para adultos, pequenos-
almoços, lanches, piqueniques e fornecimento 
de kits descartáveis, nos refeitórios das 
escolas do ensino básico e jardins-de-infância 
do Município de Loures 
Proposta de ratificação do ato de aprovação do 
Convite e Caderno de Encargos, bem como do 
documento designado por “proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento e 
designação do gestor do contrato”, praticado em 
14 de agosto de 2020 pelo Sr. Presidente da 
Câmara em exercício, de aprovação do projeto de 
decisão de adjudicação, com inerente proposta de 
adjudicação à proposta apresentada pela entidade 
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., do projeto de minuta do contrato a 
celebrar entre o Município de Loures e aquela 
entidade e de liquidação da taxa devida pela 
respetiva redução do contrato a escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 419/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, mediante deliberação 

para o efeito tomada pela Câmara Municipal, 
desenvolveu um procedimento aquisitivo do 
tipo Concurso Público, com publicação no 
JOUE, procedimento esse que se concretizou 
sob o n.º de processo 52071/DCA/2020, 
tendente à celebração de contrato para 
“prestação de serviços de fornecimento 
continuado de refeições transportadas a 
quente e com confeção local para alunos, 
serviço de refeições transportadas a quente e 
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com confeção local para adultos, pequenos-
almoços, lanches, piqueniques e fornecimento 
de kits descartáveis, nos refeitórios das 
escolas do ensino básico e jardins-de-infância 
do Município de Loures”; 

 
B. Entretanto, observada que foi toda a 

tramitação legal devida no referido processo e 
conforme informação prestada pelo Núcleo de 
Apoio Técnico do DGMA, houve lugar à 
celebração do contrato n.º 104/2020, datado 
de 21 de maio de 2020 e ao envio do mesmo 
ao Tribunal de Contas, para efeitos de 
fiscalização prévia, na data de 18 de junho de 
2020; 

 
C. Existe a necessidade de aquisição de serviços 

de fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para alunos, serviço de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para adultos, pequenos-almoços, lanches, 
piqueniques e fornecimento de kits 
descartáveis, nos refeitórios das escolas do 
ensino básico e jardins-de-infância do 
Município de Loures, a partir do dia 01 de 
setembro de 2020, data esta que se encontra 
prevista como data para início de produção de 
efeitos no contrato atrás referido e que se 
encontra no Tribunal de Contas; 

 
D. Em razão do preço contratual do dito contrato 

sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas ser de 11.549.940,51 € (onze milhões, 
quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos 
e quarenta euros e cinquenta e um cêntimos), 
o mesmo não tem qualquer eficácia, ou seja, 
não produz quaisquer efeitos antes do visto ou 
da declaração de conformidade; 

 
E. Uma vez que a instrução e tramitação inerente 

aos procedimentos sujeitos a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas, ficam fora de 
qualquer possibilidade de controlo por parte do 
Município de Loures, no que respeita à sua 
ocorrência e verificação, e em ordem a obstar 
a que à data de 01 de setembro de 2020 
exista um vazio de serviços de fornecimento 
continuado de refeições transportadas a 
quente e com confeção local para alunos, 
serviço de refeições transportadas a quente e 
com confeção local para adultos, pequenos-
almoços, lanches, piqueniques e fornecimento 
de kits descartáveis, nos refeitórios das 
escolas do ensino básico e jardins-de-infância 
do Município de Loures, importa acautelar a 
contratação a que esta proposta respeita, a 
partir do dia 1 de setembro de 2020, daí a 
necessidade de desenvolvimento e 
lançamento de um procedimento aquisitivo do 

tipo ajuste direto, critério material, com convite 
à entidade cocontratante no referido contrato 
que se encontra sujeito a fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas, in casu, convite à 
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos 
e Privados, S.A.; 

 
F. Em face da manifesta urgência da 

necessidade em causa ser satisfeita bem 
como da dificuldade em reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal, 
ambas as circunstâncias aptas a protelar o 
lançamento e conclusão do necessário 
procedimento aquisitivo com a celebração do 
contrato, em 14 de agosto de 2020 tomei a 
decisão (documento em anexo) de aprovar as 
peças do procedimento em causa nesta 
proposta (Convite e Caderno de Encargos), 
bem como o documento designado por 
“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento e designação do gestor do 
contrato” (peças do procedimento e 
documento que se anexam), procedimento 
que foi desenvolvido sob o n.º de processo 
53104/DCA/2020; 

 
G. A norma legal que fundamenta o ato por mim 

praticado, com caráter excecional, é a que 
consta do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais); 

 
H. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado, porquanto o preço base fixado no 
procedimento, para um período máximo de 
vigência contratual de 2 (dois) meses, é de 
642.198,52 € (seiscentos e quarenta e dois 
mil, cento e noventa e oito euros e cinquenta e 
dois cêntimos), carece o ato de aprovação por 
mim praticado, pois, de ser ratificado pela 
Câmara Municipal; 

 
I. O preço base fixado nas peças do 

procedimento ora sujeitas a ratificação foi 
calculado com base nos valores propostos e 
contratualizados com a Uniself - Sociedade de 
Restaurantes Públicos e Privados, S.A. no 
âmbito do contrato que se encontra sujeito a 
fiscalização prévia junto do Tribunal de 
Contas, e as especificações técnicas, 
funcionais e ambientais que integram tais 
peças correspondem, também, àquelas que 
foram estabelecidas para o contrato que 
aguarda o referido visto prévio do Tribunal de 
Contas; 
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J. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá 
pela rubrica 0503 020105 2004 A 97, 
conforme PRC n.º 2776/2020; 

 
K. As fundamentações legalmente devidas, 

mormente as da necessidade em causa, a do 
preço base estabelecido e a da não 
adjudicação por lotes, encontram-se vertidas 
na informação n.º 390/DE-DASE/LM emanada 
da unidade orgânica requisitante, a Divisão de 
Ação Social Escolar; 

 
L. Encontra-se previsto nas peças do 

procedimento aqui sujeitas a ratificação, que 
na eventualidade do visto do Tribunal de 
Contas ocorrer até ao dia 01 de setembro de 
2020, não haverá sequer lugar à celebração 
do contrato previsto por inutilidade 
superveniente do mesmo, ou se já tiver havido 
celebração do contrato à data do referido visto 
tal contrato não produzirá quaisquer efeitos. 

 
Considerando ainda que: 

 
M. Decorrido o prazo para o efeito, foi 

apresentada proposta pela entidade Uniself - 
Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., sobre a qual recaiu o projeto 
de decisão de adjudicação (que se anexa) que 
cabe, agora, submeter ao órgão competente 
para a decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, com vista à aprovação 
do mesmo, o qual integra proposta de 
adjudicação da proposta apresentada pela 
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos 
e Privados, S.A., pelo preço global de 
642.197,66 € (seiscentos e quarenta e dois 
mil, cento e noventa e sete euros e sessenta e 
seis cêntimos) e com os demais atributos que 
integram a referida proposta, a qual se dá aqui 
por integralmente reproduzida; 

 
N. Adjudicada que seja a proposta da entidade 

Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos 
e Privados, S.A., mostra-se necessária a 
aprovação, por parte da Câmara Municipal, do 
respetivo projeto de minuta do contrato a 
celebrar (minuta que se anexa); 

 
O. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b) 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito, a suportar pela entidade 
cocontratante. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, no âmbito do procedimento 
aquisitivo desenvolvido sob o n.º de processo 
53104/DCA/2020, delibere, ao abrigo do disposto, 
designadamente, no n.º 3 do artigo 35.º e na 
alínea dd), do número 1, do artigo 33.º, ambas as 
normas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (Lei que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais), bem como nos artigos 73.º, 
76.º, 98.º, e número 1 do artigo 125.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (na sua versão 
atualizada), bem como do disposto no artigo 18.º, 
alínea b) do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, aprovar: 
 
1. A ratificação do ato de aprovação do Convite e 

Caderno de Encargos, bem como do 
documento designado por “proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento 
e designação do gestor do contrato”, por mim 
praticado em 14 de agosto de 2020 (peças e 
documento que se anexam); 

 
2. O projeto de decisão de adjudicação que se 

anexa, nos exatos termos que dele constam, 
com inerente proposta de adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade Uniself - 
Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., pelo preço global de 
642.197,66 € (seiscentos e quarenta e dois 
mil, cento e noventa e sete euros e sessenta e 
seis cêntimos) e com os demais atributos que 
integram a referida proposta; 

 
3. O projeto de minuta do contrato (que se 

anexa) a celebrar entre o Município de Loures 
e a entidade Uniself - Sociedade de 
Restaurantes Públicos e Privados, S.A.; 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade Uniself - Sociedade de Restaurantes 
Públicos e Privados, S.A.. 

 
 

Loures, 19 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
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PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO 

E NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 
 

1. Na sequência da solicitação efetuada através 
da informação n.º 390/DE-DASE/LM emanada 
da unidade orgânica requisitante Divisão de 
Ação Social Escolar e com Despacho de 
concordância do Exmo. Sr. Vereador da 
Câmara Municipal, Gonçalo Caroço, proponho 
a adoção do procedimento aquisitivo do tipo 
ajuste direto, critério material, ao abrigo do 
disposto, designadamente, nos artigos 16.º, 
n.º 1, alínea a) e 24.º, n.º 1, alínea c), ambos 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro (na sua versão atual), com vista à 
celebração de contrato para "prestação de 
serviços de fornecimento continuado de 
refeições transportadas a quente e com 
confeção local para alunos, serviço de 
refeições transportadas a quente e com 
confeção local para adultos, pequenos-
almoços, lanches, piqueniques e fornecimento 
de kits descartáveis, nos refeitórios das 
escolas do ensino básico e jardins-de-infância 
do Município de Loures". 

 
O contrato terá um período de vigência contratual 
de 1 (um) mês, com início de produção de efeitos 
a 1 de setembro de 2020, renovável por igual e 
sucessivo período até ao máximo de 2 (dois) 
meses, ou um período de vigência contratual 
desde 01 de setembro de 2020 até à data de 
atribuição de visto pelo Tribunal de Contas ao 
contrato n.º 104/2020, datado de 21 de maio de 
2020 e sujeito a fiscalização prévia do referido 
Tribunal, consoante a condição que se verificar 
primeiro. 
 
A necessidade do presente procedimento 
aquisitivo e o fundamento legal do mesmo, 
decorrem do seguinte: 
 
- O Município de Loures, mediante deliberação 

para o efeito tomada pela Câmara Municipal, 
desenvolveu um procedimento aquisitivo do 
tipo Concurso Público, com publicação no 
JOUE, procedimento esse que se concretizou 
sob o n.º de processo 52071/DCA/2020, 
tendente à celebração de contrato com o 
mesmo objeto contratual, embora com 
dimensão quantitativa distinta das respetivas 
prestações contratuais. 

 
 
 
 
 

Entretanto, observada que foi toda a tramitação 
legal devida no referido processo e conforme 
informação prestada pelo Núcleo de Apoio 
Técnico do DGMA, houve lugar à celebração do 
contrato n.º 104/2020, datado de 21 de maio de 
2020 e ao envio do mesmo ao Tribunal de Contas, 
para efeitos de fiscalização prévia, na data de 18 
de junho de 2020. 
 
Ora, uma vez que o contrato vigente com o 
mesmo objeto contratual terá o seu termo a 31 de 
agosto de 2020, existe a necessidade de 
aquisição de "serviços de fornecimento continuado 
de refeições transportadas a quente e com 
confeção local para alunos, serviço de refeições 
transportadas a quente e com confeção local para 
adultos, pequenos-almoços, lanches, piqueniques 
e fornecimento de kits descartáveis, nos refeitórios 
das escolas do ensino básico e jardins-de-infância 
do Município de Loures, a partir do dia 01 de 
setembro de 2020, data esta que se encontra 
prevista como data para início de produção de 
efeitos no contrato atrás referido e que se 
encontra no Tribunal de Contas. 
 
Em razão do preço contratual do dito contrato 
sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas 
ser de 11.549.940,51 € (onze milhões, quinhentos 
e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta 
euros e cinquenta e um cêntimos), o mesmo não 
tem qualquer eficácia, ou seja, não produz 
quaisquer efeitos antes do visto ou da declaração 
de conformidade. 
 
Uma vez que a instrução e tramitação inerente aos 
procedimentos sujeitos a fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas ficam fora de qualquer 
possibilidade de controlo por parte do Município de 
Loures, no que respeita à sua ocorrência e 
verificação, e em ordem a obstar a que à data de 
01 de setembro de 2020 exista um vazio de 
prestação de serviços de fornecimento continuado 
de refeições transportadas a quente e com 
confeção local para alunos, serviço de refeições 
transportadas a quente e com confeção local para 
adultos, pequenos-almoços, lanches, piqueniques 
e fornecimento de kits descartáveis, nos refeitórios 
das escolas do ensino básico e jardins-de-infância 
do Município de Loures, por eventual ausência 
tempestiva de visto do Tribunal de Contas, importa 
acautelar a contratação dos referidos serviços 
para vigorarem entre o dia 1 de setembro de 2020 
e 31 de outubro de 2020, daí a necessidade do 
presente procedimento aquisitivo. 
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Encontra-se previsto nas peças do procedimento 
que na eventualidade do visto do Tribunal de 
Contas ocorrer até ao dia 01 de setembro de 
2020, não haverá sequer lugar à celebração do 
contrato previsto por inutilidade superveniente do 
mesmo, ou se já tiver havido celebração do 
contrato à data do referido visto tal contrato não 
produzirá quaisquer efeitos. 
 
2. O preço base fixado nas peças do 

procedimento ora sujeitas a ratificação foi 
calculado com base nos valores propostos e 
contratualizados com a Uniself - Sociedade de 
Restaurantes Públicos e Privados, S.A. no 
âmbito do contrato que se encontra sujeito a 
fiscalização prévia junto do Tribunal de 
Contas, e as especificações técnicas, 
funcionais e ambientais que integram tais 
peças correspondem, também, àquelas que 
foram estabelecidas para o contrato que 
aguarda o referido visto prévio do Tribunal de 
Contas. 

 
O dito preço base é de 642.198,52 € (seiscentos e 
quarenta e dois mil, cento e noventa e oito euros e 
cinquenta e dois cêntimos), pelo que o órgão 
competente para contratar é a Câmara Municipal. 
 
Todavia, em face da manifesta urgência da 
necessidade em causa ser satisfeita bem como da 
dificuldade em reunir extraordinariamente a 
Câmara Municipal, ambas as circunstâncias aptas 
a protelar o lançamento e conclusão do necessário 
procedimento aquisitivo com a celebração do 
contrato, propõe-se que o Exmo. Presidente em 
exercício, com caráter excecional e ao abrigo do 
disposto do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), decida aprovar as peças do procedimento, 
Convite e Caderno de Encargos, bem como a 
presente "proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento e designação do gestor do 
contrato". 
 
Uma vez tomada a decisão de aprovação dos 
documentos atrás referidos deverá tal decisão ser 
sujeita a ratificação na 1.ª Reunião de Câmara 
Municipal imediatamente subsequente, conforme 
decorre do atrás mencionado artigo 35.º. 
 
3. As fundamentações legalmente devidas, 

mormente as da necessidade em causa, a do 
preço base estabelecido e a da não 
adjudicação por lotes, encontram-se vertidas 
na informação n.º 390/DE-DASE/LM emanada 
da unidade orgânica requisitante, a Divisão de 
Ação Social Escolar. 

 
 

4. A entidade a convidar·é a Uniself - Sociedade 
de Restaurantes Públicos e Privados, S.A., 
cocontratante no contrato n.º 104/2020, datado 
de 21 de maio de 2020 e sujeito a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas. 

 
5. Uma vez que o procedimento é do tipo ajuste 

direto com convite a uma única entidade, logo 
sendo apresentada uma única proposta, o júri 
pode ser dispensado, cabendo aos serviços 
da DCA proceder à análise da proposta que 
venha a ser apresentada, o que se propõe. 

 
6. Mais se propõe que seja designado o jurista 

Rui Coutinho, a prestar serviços jurídicos junto 
da DCA, para apoiar os serviços no exercício 
das suas funções de análise da proposta 
apresentada. 

 
7. Propõe-se que a proposta seja apresentada 

através de e-mail, estabelecendo um prazo 
para apresentação da mesma de 4 (quatro) 
dias, contados a partir do dia seguinte ao do 
envio do convite, tendo como hora limite de 
entrega as 18 horas desse 4.º (quarto) dia. Se 
o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
8. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa do Município de Loures está prevista 
e ocorrerá pela rubrica 0503 020105 2004 A 
97, conforme PRC n.º 2776/2020. 

 
9. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestora do contrato decorrente do 
procedimento Lúcia Meneses, a exercer 
funções na DASE, com os contactos e-mail: 
lucia_meneses@cm-loures.pt, telefone: 
211150956; pelo que se propõe que seja 
nomeada como gestora do contrato a pessoa 
indicada. 

 
10. O procedimento aqui em apreço é 

desenvolvido sob o n.º de processo 
53104/DCA/2020. 

 
Assim, 
 
sujeita-se ao Exmo. Presidente em exercício da 
Câmara Municipal de Loures a aprovação do 
conteúdo deste documento, bem como das peças 
do procedimento, Convite e Caderno de Encargos, 
que ora se anexam, com vista ao lançamento de 
procedimento tendente à celebração de contrato 
para "prestação de serviços de fornecimento 
continuado de refeições transportadas a quente e 
com confeção local para alunos, serviço de 
refeições transportadas a quente e com confeção 
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local para adultos, pequenos-almoços, lanches, 
piqueniques e fornecimento de kits descartáveis, 
nos refeitórios das escolas do ensino básico e 
jardins-de-infâncía do Município de Loures", 
procedimento esse que é desenvolvido sob o n.º 
de processo 53104/DCA/2020. 

 
Loures, 14 de agosto de 2020 

 
À consideração do Chefe da DCA 

 
A Instrutora do processo/Técnica Superior 

 
(a) Sónia Henrique 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

(a) Viriato Aguilar 
 
 
 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

Artigo 1.º 
Objeto do contrato 

 
1. O procedimento tem por objeto a celebração 

de um contrato para prestação de serviços de 
fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para alunos, serviço de refeições 
transportadas a quente e com confeção local 
para adultos, pequenos-almoços, lanches, 
piqueniques e fornecimento de kits 
descartáveis, nos refeitórios das escolas do 
ensino básico e jardins-de-infância do 
Município de Loures, de acordo com as regras 
constantes do Caderno de Encargos, 
designadamente, a Parte Il - Cláusulas 
técnicas e dos anexos que dele constam. 

 
2. O procedimento é identificado pela designação 

interna "Processo n.º 53104/DCA/2020". 
 

Artigo 2.º 
Entidade adjudicante 

 
A entidade adjudicante é o Município de Loures 
com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 
Loures, com o número de telefone geral, 21 
1150100, telefax 21 115712, com o e-mail 
dca@cm-loures.pt. 

 
 
 
 
 

Artigo 3.º 
Órgão competente para a decisão de contratar 

 
A deliberação de contratar foi tomada pela 
Câmara Municipal de Loures ao abrigo do disposto 
na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril), e nos 
artigos 16.º, 24.º, n.º 1, alínea e), 36.º, 290.º-A e 
474.º, n.º 3, alínea e), todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), na sua redação atual. 

 
Artigo 4.º 

Fundamento da Escolha 
 

A contratação ora em causa tem como 
fundamento legal o disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP). 

 
Artigo 5.ª 

Prazo para Apresentação da Proposta 
 

O prazo para apresentação de proposta é de 4 
(quatro) dias, contados a partir do dia seguinte ao 
do envio do convite, tendo como hora limite de 
receção de proposta as 18h00 (dezoito horas) 
desse quarto dia. 

 
Artigo 6.º 

Modo de Apresentação da Proposta 
 

A proposta deverá ser apresentada através de e-
mail, devendo ser enviada para o e-mail 
sonia_henrique@cm-loures.pt. 

 
Artigo 7.º 

Elementos da Proposta 
 

1- A proposta deve ser acompanhada dos 
seguintes elementos: 

 
a) Anexo I do Código dos Contratos Públicos, 

que se encontra anexo a este Convite; 
b) Plano de formação dos colaboradores (um 

plano inicial e de continuidade) afetos ao 
contrato, com especial relevo para a área de 
higiene e segurança alimentar (princípios do 
HACCP). O plano a apresentar deverá 
considerar todas as exigências referidas no 
Caderno de Encargos. 

c) Ementas completas (almoço/pequeno-
almoço/lanche) para oito (8) semanas 
seguidas, de acordo com o estabelecido no 
Caderno de Encargos. 
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d) O Anexo VII do Convite - "Modelo de 
Avaliação de Qualidade" - devidamente 
preenchido, incluindo a descrição da matéria-
prima e respetiva avaliação desta (relativa 
apenas à matéria-prima do prato do dia). As 
ementas propostas pela entidade convidada 
no "Modelo de Avaliação de Qualidade" 
deverão obter um mínimo de 60 (sessenta) 
pontos, sob pena de exclusão. A Ementa 
constante do Anexo VII é meramente 
exemplificativa, sem qualquer validade técnica 
ou outra, servindo apenas para definir o 
impresso para apresentação da Ementa da 
convidada. 

e) Semanalmente, na ementa, deverá 
obrigatoriamente constar um prato com o 
componente proteico fracionado/picado (peixe 
desfiado, empadão de atum, hambúrguer, 
massa à bolonhesa, por exemplo) com o 
objetivo de ir ao encontro à preferência dos 
alunos. 

f) Fichas técnicas, indicando a composição das 
refeições - almoços (todos os componentes) 
de acordo com as ementas apresentadas 
(prato do dia e vegetariano), a matéria-prima 
utilizada, respetiva capitação e valor calórico, 
bem como a descrição do(s) método(s) de 
confeção, tudo em perfeita concordância com 
as Cláusulas Técnicas do Caderno de 
Encargos e seus Anexos. As fichas técnicas 
deverão, ainda, e obrigatoriamente conter a 
informação sobre "alergénios", de acordo com 
o Regulamento n.º 1169/2011, de 25 de 
outubro, relativo à "prestação de informação 
aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios". 

g) Plano HACCP a implementar em cada um dos 
refeitórios escolares constantes dos Anexos II 
e III deste Programa e Anexos L e M do 
Caderno de Encargos, de acordo com o 
estipulado no Reg. (CE) n.º 852/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
abril e respetivos pré-requisitos, os quais 
deverão ser discriminados unicamente em 
função do objeto do presente procedimento. 

h) Plano de rastreabilidade a implementar em 
cada um dos refeitórios escolares, de acordo 
com o estipulado no Reg. (CE) n.º 178/2002 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro. 

i) Plano de controlo de resíduos que pretende 
adotar, devendo observar, em qualquer caso, 
a previsão do ponto 13 da Parte II - Cláusulas 
Técnicas do Caderno de Encargos. 

j) Comprovativos da formação académica, 
eventual formação específica e/ou técnica e 
experiência em funções semelhantes de cada 
um dos elementos da equipa de controlo e 
supervisão (gestor do contrato e responsável 
técnico). 

k) Comprovativos de "certificações" (sistemas de 
gestão de qualidade, segurança alimentar ou 
outros relevantes para a prestação de serviços 
em causa). 

l) Descrição dos veículos que se propõe usar na 
prestação dos serviços (transporte de 
refeições), incluindo o tipo, capacidade(s), 
proteção térmica e demais características. 

 
2- Na sua proposta o concorrente, mediante 

apresentação obrigatória do Anexo I deste 
Convite, integralmente preenchido, sob pena 
de exclusão, deve indicar os seguintes 
elementos/atributos: 

 
a) Preço unitário de refeição escolar transportada 

a quente, para alunos; 
b) Preço unitário de refeição escolar 

confecionada no local, para alunos; 
c) Preço unitário único da refeição escolar 

transportada a quente e confecionada no local 
para adultos; 

d) Preço unitário do pequeno-almoço; 
e) Preço unitário do lanche; 
f) Preço unitário do piquenique; 
g) Preço unitário do kit de refeição descartável; 
h) Preço global mensal da prestação de serviço 

de refeições transportadas a quente para 
alunos, de refeições com confeção local para 
alunos, das refeições transportadas a quente e 
com confeção local para adultos, dos 
pequenos-almoços, lanches, piqueniques e 
dos kits descartáveis. 

 
Notas: 
 
a) Todos os preços apresentados deverão ser 

apenas até duas casas decimais. 
b) Para efeitos de apresentação do preço, 

mediante preenchimento do Anexo I deste 
Convite a convidada deverá ter presente o 
preço base mensal de 321.099,26 € (trezentos 
e vinte e um mil e noventa e nove euros e 
vinte e seis cêntimos) indicado na cláusula 5.ª-
B do Caderno de Encargos. 

 
3- A proposta a apresentar será para o período 

máximo de vigência contratual previsto no 
Caderno de Encargos. 

 
4- Para efeitos da proposta a apresentar, deve 

ser tida em conta a quantidade diária dos 
diferentes tipos de refeições, a quantidade 
diária dos pequenos-almoços, lanches, a 
quantidade dos piqueniques e a quantidade 
dos kits descartáveis que constam referidas 
nos Anexos I, II e III do presente Convite, bem 
como nos Anexos D, E, F, G, L e M do 
Caderno de Encargos. 
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5- A proposta a apresentar deverá ser instruída 
com o preenchimento dos Anexos I, II e III, 
que fazem parte integrante deste Convite, sob 
pena de exclusão da mesma caso tal instrução 
não se verifique. Os referidos anexos são 
disponibilizados em separado na plataforma 
eletrónica e em suporte Excel para o respetivo 
manuseamento e preenchimento. 

 
6- O preço, que não deve incluir o IVA, deverá 

ser indicado em algarismos e por extenso, 
prevalecendo, em caso de divergência, o 
expresso por extenso. 

 
7- A proposta deve mencionar expressamente 

que ao preço total acresce o IVA, indicando-se 
o respetivo valor e a taxa legal aplicável, 
entendendo-se, na falta daquela menção, que 
o preço apresentado não inclui aquele 
imposto. 

 
8- A proposta deve ser assinada pelo 

concorrente ou seus representantes e sempre 
que seja assinada por procurador juntar-se-á 
procuração que confira, a este último, poderes 
para o efeito. 

 
9- A proposta deverá apresentar documento 

indicando, no que se refere ao fornecimento 
de refeições transportadas a quente, o 
equipamento a ser colocado pelo 
adjudicatário, bem como a sua assunção de 
responsabilidade quanto à manutenção e 
reparação desse equipamento. 

 
10- A entidade convidada deverá ter em conta as 

quantidades mínimas de pessoas a afetar a 
cada cozinha fixados nos Anexos L e M do 
Caderno de Encargos, sendo que, no que 
respeita às refeições confecionadas no local, 
Anexo L do Caderno de Encargos, essas 
quantidades já incluem o cozinheiro e o 
encarregado ou subencarregado conforme o 
caso. Devem ainda ser tidas em conta todas 
as exigências constantes do Caderno de 
Encargos. 

 
11- A proposta a apresentar deverá ser constituída 

pelo Anexo II do Convite (Mapa de pessoal) 
para as cozinhas com confeção local da 
refeição, indicando o número, as categorias 
profissionais e as cargas horárias diárias dos 
trabalhadores a colocar em serviço, atendendo 
ao quadro de pessoal fixado no Anexo L do 
Caderno de Encargos. Se a proposta 
apresentada não satisfizer o quadro pessoal 
mínimo fixado no referido anexo a mesma 
será excluída. 

 
 

12- A proposta a apresentar deverá ser constituída 
pelo Anexo III do Convite (Mapa de pessoal) 
para as cozinhas para onde as refeições são 
transportadas a quente, indicando o número, 
as categorias profissionais e as cargas 
horárias diárias dos trabalhadores a colocar 
em serviço, atendendo ao quadro de pessoal 
fixado no Anexo M do Caderno de Encargos. 
Se a proposta apresentada não satisfizer o 
quadro pessoal mínimo fixado no referido 
anexo a mesma será excluída. 

 
Artigo 8.º 

Negociação da Proposta 
 

Não há lugar à negociação da proposta. 
 

Artigo 9.º 
Obrigação da manutenção da proposta 

 
O concorrente é obrigado a manter a respetiva 
proposta pelo prazo de sessenta e seis dias úteis, 
contados da data do termo do prazo fixado para a 
apresentação da proposta. 

 
Artigo 10.º 

Idioma 
 

A proposta e os documentos que a acompanham 
devem ser redigidos em língua portuguesa. 

 
Artigo 11.º 

Documentos de Habilitação 
 

11.1. Nos termos do disposto no artigo 81.º do 
CCP, conjugado com a Portaria n.º 372/2017, 
de 14 de dezembro, o adjudicatário deve 
apresentar, através da plataforma e no prazo 
de 3 (três) dias úteis a contar da notificação 
da decisão de adjudicação, reprodução dos 
seguintes documentos de habilitação: 

 
11.1.1. Certidões do registo criminal dos titulares 

dos respetivos órgãos sociais de 
administração ou gerência, que se 
encontrem em efetivas funções e também 
da pessoa coletiva; 

 
11.1.2. Menção dos dados constantes no 

cartão(ões) de cidadão(s) ou no BI(s) e 
cartão contribuinte(s) da(s) pessoa(s) que 
obrigam a empresa; 

 
11.1.3. Documento comprovativo da situação 

perante a Segurança Social; 
 
11.1.4. Documento comprovativo da situação 

perante as Finanças; 
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11.1.5. Declaração emitida conforme modelo 
constante do anexo II do Código dos 
Contratos Públicos; 

 
11.1.6. Documento comprovativo do registo e das 

respetivas atualizações de beneficiário 
efetivo no Registo Central do Beneficiário 
Efetivo, nos termos previstos no Artigo 36.º 
do RJRCBE. 

 
11.2. A não apresentação da documentação 

supramencionada ou a sua desconformidade 
com as exigências legais em vigor, determina 
a caducidade da adjudicação. 

 
11.3. O prazo fixado para a supressão de 

irregularidades nos documentos 
apresentados que possam levar à 
caducidade da adjudicação, nos termos 
previstos do artigo 86.º do CCP, será de 2 
dias úteis. 

 
Artigo 12.º 

Forma do Contrato 
 

1- O contrato será reduzido a escrito, salvo nos 
casos de inexigibilidade e dispensa previstos 
no artigo 95.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
2- No caso de haver redução a escrito do 

contrato, todos os encargos, despesas e 
impostos inerentes são a suportar pela 
entidade adjudicatária. A liquidação da taxa 
devida pela redução a escrito do contrato, é 
feita de acordo com o Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, publicado no Diário 
da República, n.º 187, 2.ª Série, de 25 de 
setembro de 2009, que estabelece ser devida 
uma taxa de 11,00 € por página pela redução 
a escrito de contratos celebrados ao abrigo do 
Código dos Contratos Públicos, sendo que o 
referido preço por página será de 14,50 €, 
caso o contrato seja sujeito a visto prévio do 
Tribunal de Contas. 

 
Artigo 13.º 

Minuta do contrato 
 

1- O contrato será reduzido a escrito nos termos 
do artigo 94.º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos, sendo o adjudicatário 
notificado para aprovação da minuta, sendo o 
adjudicatário responsável pelo pagamento de 
todas as despesas, encargos ou impostos 
devidos pela celebração de tal contrato. 

 
 
 

2- Tendo presente o período de vigência 
estabelecido no Caderno de Encargos, não 
haverá lugar à celebração do contrato, por 
inutilidade superveniente do mesmo, caso o 
Tribunal de Contas venha a atribuir visto ou 
declaração de conformidade antes do dia 01 
de setembro de 2020, no âmbito do contrato 
n.º 104/2020, datado de 21 de maio de 2020, 
que foi sujeito ao Tribunal de Contas para 
esse efeito, contrato esse que tem como 
entidade cocontratante a entidade que ora se 
convida. 

 
Artigo 14.º 

Prestação de caução 
 

O valor da caução será de 5% do preço contratual. 
 

Artigo 15.º 
Modo de prestação da caução 

 
1. O adjudicatário deverá prestar caução no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação 
da decisão de adjudicação. 

 
2. A caução é prestada por depósito em dinheiro 

ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 
Estado, ou mediante garantia bancária ou 
seguro-caução. 

 
3. O depósito em dinheiro ou títulos é efetuado 

em Portugal, em qualquer instituição de 
crédito, à ordem do Município de Loures, 
devendo ser especificado o fim a que se 
destina, nos termos do modelo junto a este 
Convite como anexo III. 

 
4. Quando o depósito for efetuado em títulos, 

estes são avaliados pelo respetivo valor 
nominal, salvo se, nos últimos três anos, a 
média de cotação da bolsa de valores ficar 
abaixo do par, caso em que a avaliação é feita 
em 90% dessa média. 

 
5. Se o adjudicatário prestar a caução mediante 

garantia bancária, deve apresentar um 
documento, nos termos do modelo junto a este 
Convite como anexo IV, pelo qual a instituição 
bancária legalmente autorizada assegure, até 
ao limite do valor da caução, o imediato 
pagamento de quaisquer importâncias 
exigidas pelo Município de Loures em virtude 
do incumprimento de quaisquer obrigações a 
que a garantia respeita. 
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6. Tratando-se de seguro-caução deve 
apresentar uma apólice pela qual uma 
entidade legalmente autorizada a realizar esse 
seguro assuma, até ao limite do valor da 
caução, o encargo de satisfazer de imediato o 
pagamento de quaisquer importâncias 
exigidas pelo Município de Loures, em virtude 
do incumprimento de quaisquer obrigações a 
que a garantia respeita, igualmente nos 
termos do modelo junto a este Convite como 
anexo III. 

 
7. Das condições da garantia bancária ou da 

apólice de seguro-caução não pode, em caso 
algum, resultar uma diminuição das garantias 
do Município de Loures, nos moldes em que 
são asseguradas pelas outras formas de 
caução. 

 
8. Todas as despesas relativas à prestação da 

caução são da responsabilidade do 
adjudicatário. 

 
9. A caução prestada pela entidade 

cocontratante para bom e pontual 
cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato, nos termos previstos nas peças do 
procedimento, pode ser executada pela 
entidade contraente pública, sem necessidade 
de prévia decisão judicial ou arbitral, para 
satisfação de quaisquer créditos resultantes 
de mora, cumprimento defeituoso, 
incumprimento definitivo pela adjudicatária das 
obrigações contratuais ou legais, ou para 
quaisquer outros efeitos especificamente 
previstos no contrato ou na lei. 

 
10. O disposto no número anterior não é 

prejudicado pela eventual resolução do 
contrato pela entidade contraente pública. 

 
11. A caução a que se referem os números 

anteriores é liberada nos termos do artigo 
295.º do CCP. 

 
Artigo 16.ª 

Garantia de boa execução do contrato 
 

1. A caução que venha a ser prestada para bom 
e pontual cumprimento das obrigações 
decorrentes do contrato, nos termos do 
convite, pode ser executada pelo Município, 
sem necessidade de prévia decisão judicial ou 
arbitral, para satisfação de quaisquer créditos 
resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 
incumprimento definitivo das obrigações 
contratuais ou legais, incluindo o pagamento 
de penalidades, ou para quaisquer outros 
efeitos especificamente previstos no contrato 
ou na lei. 

 

2. A resolução do contrato pelo Município não 
impede a execução da caução, desde que 
para isso haja motivo. 

 
3. A execução parcial ou total da caução referida 

nos números anteriores constitui o prestador 
de serviços na obrigação de proceder à sua 
reposição pelo valor existente antes dessa 
mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias 
após a notificação do Município de Loures 
para esse efeito. 

 
4. A caução a que se referem os números 

anteriores é liberada nos termos do artigo 
295.º do CCP. 

 
Artigo 17.ª 

Não prestação de caução 
 

A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja 
imputável, o adjudicatário não prestar, em tempo e 
nos termos estabelecidos nas cláusulas 
anteriores, a caução que lhe seja exigida. 

 
Artigo 18.º 

Legislação Aplicável 
 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no 
presente convite, observar-se-á o disposto na 
legislação nacional, nomeadamente o previsto no 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as 
subsequentes alterações, e demais legislação 
complementar aplicável. O presente convite irá ser 
acompanhado do respetivo caderno de encargos e 
do programa de seguros. 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Contraente ou Contraente Público, 
neste ato representado por Bernardino José 
Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade UNISELF - Sociedade de Restaurantes 
Públicos e Privados, S.A., titular do número único 
de matrícula na Conservatória do Registo 
Comercial e de pessoa coletiva número 
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501323325, com sede na Rua Cidade de Lisboa, 
número 8, Parque Industrial do Arneiro, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
Município de Loures, C.P. 2660-456 São Julião do 
Tojal, com endereço eletrónico 
comercial@uniself.pt, com o capital social de 
2.501.500,00 euros, matriculada na Conservatória 
do Registo Predial, Comercial de Loures, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representado por ............, Segundo Outorgante, 
na qualidade .................... e conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso ............., válida até ...........… . 
 
É celebrado o presente Contrato de Aquisição, 
precedido de ajuste direto, aprovado por despacho 
datado de 14 de agosto de 2020, proferido pelo 
Senhor Presidente da Câmara em exercício, e 
ratificado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua .… .ª Reunião Ordinária, 
realizada em ...........… , que aprovou também a 
adjudicação e a minuta de contrato, nos termos do 
disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - O Segundo Contraente 
obriga-se à prestação de serviços de fornecimento 
continuado de refeições transportadas a quente e 
com confeção local para alunos, serviço de 
refeições transportadas a quente e com confeção 
local para adultos, pequenos-almoços, lanches, 
piqueniques, e fornecimento de kits descartáveis, 
nos refeitórios das escolas do ensino básico e 
jardins-de-infância do Município de Loures, nos 
termos definidos na Cláusula Primeira e Parte II - 
Cláusulas Técnicas, ambas do Caderno de 
Encargos e respetivos Anexos, e demais 
elementos escritos, e patenteados, e da sua 
proposta, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - 1. Os fornecimentos objeto 
do contrato são prestados nos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação e ensino 
identificados nos Anexos II e III que fazem parte 
integrante do Convite e Anexos L, M e E do 
Caderno de Encargos, ou noutros locais a indicar 
pelo Contraente Público. 
 
 
 
 

2. As escolas e os jardins-de-infância constantes 
nos Anexos II e Ill do Convite e Anexos L, M e 
E do Caderno de Encargos, são meramente 
indicativas, podendo ser alteradas, 
acrescentadas ou reduzidas, mediante 
notificação ao Segundo Contraente, por 
escrito com a antecedência mínima de 15 
(quinze) dias úteis relativamente à verificação 
da alteração. 

 
3. O fornecimento de refeições transportadas a 

quente é efetuado nos refeitórios dos 
estabelecimentos de ensino, constantes do 
Anexo M do Caderno de Encargos. 

 
4. Os locais de confeção e de receção de 

refeições escolares definidos nos Anexos II e 
III do Convite e Anexos L e M do Caderno de 
Encargos, podem ser alterados pelo 
Contraente Público, mediante notificação ao 
Segundo Contraente, por escrito com a 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis 
relativamente à verificação da alteração. 

 
Cláusula Terceira - 1. O presente contrato tem 
um período de vigência contratual de 1 (um) mês, 
com inicio de produção de efeitos a 1 de setembro 
de 2020, renovável por igual e sucessivo período 
até ao máximo de 2 (dois) meses, ou até à data de 
atribuição de visto pelo Tribunal de Contas ao 
Contrato n.º 104/2020, datado de 21 de maio de 
2020 e sujeito a fiscalização prévia do referido 
Tribunal, consoante a condição que se verificar 
primeiro. 
 
2. Na eventualidade do visto do Tribunal de 

Contas respeitante ao Contrato n.º 104/2020, 
datado de 21 de maio de 2020, ocorrer até ao 
dia 1 de setembro de 2020, não haverá sequer 
lugar à celebração do contrato previsto neste 
procedimento por inutilidade superveniente do 
mesmo. 

 
3. Se o contrato decorrente deste procedimento 

já tiver sido celebrado à data do referido visto 
tal contrato não produzirá quaisquer efeitos. 

 
4. Quer a não celebração do contrato, quer a não 

produção de efeitos do mesmo em razão da 
atribuição do visto ao referido Contrato n.º 
104/2020, não dará direito ao Segundo 
Contraente a qualquer indemnização ou 
compensação. 

 
5. O Contraente Público deve notificar o 

Segundo Contraente, de imediato, da 
atribuição do Visto ao referido Contrato n.º 
104/2020, que implique a extinção do presente 
contrato. 
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Cláusula Quarta - 1. Constitui obrigação do 
Segundo Contraente fornecer os bens ou prestar 
os serviços ao Contraente Público, conforme o 
preço, os requisitos técnicos e demais condições 
acordadas. 
 
Cláusula Quinta - Os horários e requisitos de 
serviço das refeições são os constantes na 
Cláusula Quarta do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Sexta - 1. O preço global contratual 
desta Aquisição é de ………… € (.....................), 
acrescido de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, sendo o preço contratual 
mensal de .......... €. 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
Classificação orgânica: ..........., classificação 
económica: ............, Número de Rúbrica do 
Plano: ……... 

 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número . ................ , 
datado de ……… . 

 
4. O preço referido no número 1 da presente 

Cláusula inclui todos os custos, encargos e 
despesas cuja responsabilidade não esteja 
expressamente atribuída ao Contraente 
Público, nomeadamente os relativos ao 
transporte das refeições objeto do contrato 
para o respetivo local de entrega, 
equipamentos a afetar à execução do 
contrato, os relativos a encargos decorrentes 
da utilização de marcas registadas, patentes 
ou licenças, ou encargos de qualquer 
natureza. 

 
Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula Sexta do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Oitava - O incumprimento das 
obrigações contratuais pelo Segundo Contraente, 
por facto que lhe seja imputável, poderá dar lugar 
à aplicação de sanções pecuniárias, nos termos 
constantes da Cláusula Nona do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - Não há lugar à revisão dos 
preços contratualizados durante todo o período de 
vigência contratual, incluído o período que resulte 
da renovação do contrato. 
 
 
 

Cláusula Décima - 1. Ao Contraente Público 
assiste o direito de efetuar todos os atos de 
fiscalização, que se julguem necessários e 
convenientes à boa execução do serviço a prestar. 
 
2. O Segundo Contraente deverá, sempre que 

solicitado, facultar ao Contraente Público ou a 
quem for por si indicado todos os elementos 
necessários, nomeadamente quanto à 
verificação qualitativa das instalações e exame 
dos produtos em fase de armazenagem, 
preparação, confeção e distribuição dos 
produtos e ementas, bem como outros que o 
Contraente Público considere relevantes para 
a prestação do serviço em causa, 
nomeadamente os respeitantes ao 
cumprimento das regras laborais. 

 
Cláusula Décima Primeira - O Primeiro e 
Segundo Contraentes obrigam-se a aplicar as 
disposições legais aplicáveis em matéria de 
tratamento de dados pessoais, nomeadamente o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados), em relação a todos 
os dados pessoais por cujo tratamento sejam 
responsáveis. 
 
Cláusula Décima Segunda - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Terceira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. Quando a divergência entre os 
documentos referidos no n.º 1 e o clausulado 
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos e aceites 
pelo adjudicatário. 
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Cláusula Décima Quarta - Foi designada pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato a Dr.ª 
Lúcia Meneses, a exercer funções na Divisão de 
Ação Social Escolar. 
 
Cláusula Décima Quinta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 
endereços: 
 
- Município de Loures: lucia_meneses@cm-

loures.pt 
 
- UNISELF - Sociedade de Restaurantes 

Públicos e Privados, S.A.: 
comercial@uniself.pt. 

 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada ao outro contraente. 

 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, e as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 33 
Proposta de constituição de direito de superfície 
sobre o prédio urbano com a área coberta de 
172,35 m2 e descoberta de 1.827,65 m2, situado 
em Azinhaga do Tentilhão, em Unhos, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, a 
favor da Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos, para construção de um 
equipamento social de Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 420/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação do Centro de Dia da Terceira 

Idade de Unhos é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, 
constituída em 1995, e tem como objetivos 
promover medidas de proteção na terceira 
idade e na criação de estruturas de apoio à 
população, coadjuvando os serviços públicos 
competentes e outras instituições ou entidade 
num espírito de interajuda, solidariedade e 
colaboração; 

 
B. A Associação do Centro de Dia da Terceira 

Idade de Unhos veio solicitar a cedência das 
instalações da antiga escola EB1 de Unhos, 
para prestar as respostas sociais de Centro de 
Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário; 

 
C. A cedência da parcela de terreno solicitada 

tem em vista a apresentação de candidatura 
ao Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais, designado PARES; 

 
D. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística e pelo Departamento de Coesão 
Social e Habitação; 

 
E. O Município de Loures, em 09 de novembro 

de 2019 celebrou com a Associação do Centro 
de Dia da Terceira Idade de Unhos um 
Protocolo de Intenção de Constituição de 
Direito de Superfície, sobre o prédio urbano 
situado em Azinhaga do Tentilhão, em Unhos, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação e onde constavam as condições do 
direito a constituir; 
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F. A Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos, em Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 07 de março de 
2020, aprovou as condições do direito de 
superfície a constituir; 

 
G. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 40.737,63 € (quarenta mil 
setecentos e trinta e sete euros e sessenta e 
três cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
autorizar a constituição do direito de superfície 
sobre o prédio urbano com a área coberta de 
172,35 m2 e descoberta de 1.827,65 m2, situado 
em Azinhaga do Tentilhão, em Unhos, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Loures sob a ficha 374 da Freguesia de Unhos 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 842 
da União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, a favor da Associação do Centro de Dia 
da Terceira Idade de Unhos, para construção de 
um equipamento social de Centro de Dia e Serviço 
de Apoio Domiciliário, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta. 

 
Loures, 18 de agosto de 2020 

 
O Presidente em exercício 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
 

Minuta de Contrato 
de Constituição de Direito de Superfície 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Pelo presente contrato, é constituído a favor da 
Associação do Centro de Dia da Terceira Idade de 
Unhos, o direito de superfície sobre o prédio 
urbano, situado em Azinhaga do Tentilhão, Unhos, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, integrado no domínio privado municipal, 
com a área coberta de 172,35 m2 e descoberta de 
1.827,65 m2, descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 374 da 
freguesia de Unhos e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 842 da União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação, identificado na 
planta em anexo, que faz parte integrante deste 
contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

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

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O direito de superfície constituído destina-se à 
construção de um equipamento social de Centro 
de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A Associação do Centro de Dia da Terceira Idade 
de Unhos pode construir sobre o edifício existente, 
ampliando-o ou alterando-o, com sujeição a prévia 
aprovação dos projetos pela Câmara Municipal de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

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

 
2. A Associação do Centro de Dia da Terceira 

Idade de Unhos deve informar o Município de 
Loures, por escrito, com caráter semestral, 
sobre a situação do procedimento tendente à 
implementação do equipamento assim como 
sobre a situação do imóvel transmitido, até 
que se verifique a conclusão da construção. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel deverá informar a Associação 
do Centro de Dia da Terceira Idade de Unhos, 
solicitando-lhe autorização com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 
 

CLAÚSULA SÉTIMA 
 

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

O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Associação do Centro de Dia da Terceira Idade de 
Unhos para garantia do financiamento da 
construção do equipamento no prédio sobre o qual 
foi constituído. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

Em qualquer caso, a Associação do Centro de Dia 
da Terceira Idade de Unhos é a única entidade 
responsável pelo cumprimento das obrigações a 
que fica adstrita, reservando-se o Município de 
Loures o direito de resolver o presente contrato 
em caso de incumprimento de alguma daquelas 
obrigações, nos termos previstos na cláusula 
décima. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

1. Ao Município de Loures é conferido o direito 
de resolver o contrato, em caso de 
incumprimento pela Associação do Centro de 
Dia da Terceira Idade de Unhos dos deveres e 
obrigações que resultam da presente 
constituição do direito de superfície. 

 
2. O direito de superfície extingue-se, ainda, ao 

abrigo do disposto no artigo 1536º do Código 
Civil, com reversão do terreno para o 
Município de Loures: 

 
a) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato de constituição; 
b) Se, no prazo de dois anos a contar da data da 

decisão que autorizou a constituição do direito 
de superfície, não for iniciada a construção do 
edifício identificado na cláusula terceira; 

c) Se, no prazo de três anos a contar da data da 
decisão que autorizou a constituição do direito 
de superfície, não se encontrar concluído o 
edifício identificado na cláusula terceira; 

d) Se houver paralisação da atividade e sem 
motivo justificado por período superior a 2 
(dois) meses; 

e) Se for alienado o direito de superfície sem 
autorização expressa do Município; 

f) Se a Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos deixar de ter existência 
jurídica própria e autónoma; 

g) Se a Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos proporcionar o uso privativo 
do local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município; 

 
 

h) Se, até que se verifique o cumprimento do 
objeto identificado na cláusula terceira, a 
Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos não informar o Município, por 
escrito, com caráter semestral, sobre a 
situação do procedimento tendente à 
implementação do equipamento bem como 
sobre a situação do imóvel transmitido. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

1. Expirado o prazo para que foi constituído, 
resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras existentes no terreno, as quais 
deverão estar concluídas e em bom estado de 
conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a 
Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos, pelas benfeitorias entretanto 
realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
a) A entrega do local pela Associação do Centro 

de Dia da Terceira Idade de Unhos, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contado de qualquer 
dos factos determinantes da reversão; 

b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 
reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da 
constituição do direito, caso não se verifique a 
conclusão do edifício, sem qualquer 
indemnização para a Associação do Centro de 
Dia da Terceira Idade de Unhos pelos custos 
associados; 

c) A tomada de posse do local pelo Município, 
caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Revitalização do Centro Urbano de Moscavide 
Proposta de aprovação do Programa do Concurso 
e do Caderno de Encargos do procedimento 
tendente à celebração de um contrato de cedência 
em direito de superfície de uma parcela de terreno 
sita em Moscavide, com a área de 8.122 m2, com 
direito de utilização do subsolo, para construção 
de um equipamento e construção de um parque 
para estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 40 anos, 
da constituição do Júri e de delegação de 
competências, e de submissão da presente 
proposta a deliberação da Assembleia Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 421/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Ao abrigo da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio 

(Lei de bases gerais da política de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo), as 
autarquias locais devem conduzir a política 
pública de solos, no quadro das respetivas 
atribuições e das competências dos seus 
órgãos, para prossecução das finalidades que 
lhe são cometidas, no respeito da Constituição 
e da lei (artigo 26.º), podem para a 
prossecução de finalidades de política pública 
de solos, adquirir ou alienar bens imóveis ou 
direitos reais sobre eles incidentes, pelos 
meios previstos no direito privado, 
nomeadamente compra, venda ou permuta 
(artigo 28.º) e podem constituir o direito de 
superfície sobre bens imóveis integrantes do 
seu domínio privado para a prossecução de 
finalidades de política pública de solos, nos 
termos da lei; 

B. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei que 
estabelece o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais), dispõe 
que as autarquias locais têm património e 
finanças próprios, cuja gestão compete aos 
respetivos órgãos (do artigo 6.º, n.º 1), sendo-
lhes reconhecida a autonomia financeira que 
assenta, nomeadamente nos poderes dos 
seus órgãos gerirem o seu património, bem 
como aquele que lhes seja afeto (artigo 6.º, n.º 
2, alínea b); 

 
C. Dispõe a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

(Lei que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, aprova o estatuto das 
entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do 
Estado para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais e aprova o regime 
jurídico do associativismo autárquico), que 
compete à Assembleia Municipal autorizar a 
Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar 
bens imóveis de valor superior a 1000 vezes a 
RMMG, e fixar as respetivas condições gerais 
(artigo 25.º, n.º 1, alínea i), competindo à 
Câmara Municipal apresentar propostas à 
Assembleia Municipal sobre matérias da 
competência desta (artigo 33.º, n.º 1, alínea 
ccc); 

 
D. Conforme informação n.º 007/GRU/MT, vem 

manifestada a intenção do Município de 
Loures proceder à cedência em direito de 
superfície de uma parcela de terreno, com a 
área de 8.122 m2, com direito de utilização do 
subsolo, para construção de um equipamento 
e construção de um parque para 
estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 40 
anos. 

 
E. Na sequência dessa informação foram 

instruídas as peças tendentes ao lançamento 
de um procedimento público visando a 
adjudicação da cedência em direito de 
superfície atrás aludida; 

 
F. As regras das peças do procedimento foram 

elaboradas tendo por base a informação 
propiciada por parte de diversos serviços 
municipais; 

 
G. De acordo com o inscrito no Programa do 

Concurso, evidencia-se o seguinte: 
 
a) O processo de concurso poderá ser 

consultado, todos os dias úteis, na Divisão de 
Contabilidade e Património, será publicitado 
no jornal local e no jornal nacional mais lido no 
concelho de Loures e as peças do mesmo 
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serão integralmente disponibilizadas em 
Edital, a afixar nos lugares de estilo do 
Município e da sede da freguesia onde se 
localiza o terreno bem como no sítio eletrónico 
www.cm-loures.pt do Município de Loures; 

 
b) É concedido o prazo de 60 dias para efeitos 

da apresentação de proposta; 
 
c) O concurso é conduzido por um júri, 

constituído por 7 (sete) membros designados 
pela Câmara Municipal de Loures, sendo 5 
(cinco) deles efetivos e 2 (dois) suplentes, 
podendo tal júri recorrer a assessoria de 
técnicos das várias especialidades da Câmara 
Municipal de Loures; 

 
d) Vem exigido que os concorrentes apresentem 

na sua proposta, para análise e avaliação, 
elementos escritos e desenhados elucidativos 
da solução urbanística e arquitetónica 
preconizada para a parcela de terreno em 
causa, na parte respeitante ao equipamento, 
na parte respeitante ao parque subterrâneo 
para estacionamento automóvel, na parte 
respeitante à Praça Pública exterior e na parte 
respeitante à obra a efetuar no Mercado 
Municipal, bem como a especificação das 
medidas de âmbito energético e ambiental a 
implementar, estando estabelecido um prazo 
máximo para execução das obras de 24 
meses e o número mínimo de lugares públicos 
de estacionamento a construir de 300; 

 
e) A cedência do direito de superfície é 

adjudicada segundo o critério da Proposta 
Economicamente Mais Vantajosa, integrando 
o modelo de avaliação das propostas os 
seguintes fatores: Solução Urbanística e 
Arquitetónica, Prazo de Execução da Obra e 
Capacidade de Parqueamento. 

 
 
H. De acordo com o inscrito no Caderno de 

Encargos, evidencia-se o seguinte: 
 
a) O caderno de encargos explicita as condições 

a incluir no contrato a celebrar que tem por 
objeto a cedência do direito de superfície de 
uma parcela de terreno, delimitada em planta 
anexa ao mesmo, com a área de 8.122 m2, 
com direito de utilização do subsolo, para 
construção de um equipamento e construção 
de um parque para estacionamento automóvel 
subterrâneo e subsequente exploração pelo 
prazo de 40 anos, contado da data da 
celebração do respetivo contrato de 
constituição do direito de superfície. O direito 
de utilização do subsolo cingir-se-á à parte do 
subsolo que venha a abranger a área do 

parque para estacionamento automóvel 
subterrâneo nos termos adjudicados. A 
cedência do direito de superfície abrange, 
ainda, a construção de um novo edifício para o 
Mercado Municipal Casal dos Marcos, com 
uma área bruta mínima de 1.400 m2, e a 
construção de uma área definida como Praça 
Pública exterior, que deverá ter, no mínimo, 
2.500 m2 de área; 

 
b) Em termos contratuais o superficiário fica 

obrigado a requerer e constituir um regime de 
propriedade horizontal sobre as edificações 
construídas no terreno sobre o qual incide o 
direito de superfície de molde a que as 
referidas frações fiquem autónomas entre si e 
suscetíveis de utilização independente, 
cabendo ao superficiário suportar todas as 
despesas e encargos decorrentes da 
concretização desta obrigação; 

 
c) Em termos contratuais o superficiário fica 

obrigado a ceder o direito de superfície, a 
favor do proprietário, sobre o edificado/fração 
correspondente ao Mercado Municipal Casal 
dos Marcos e sobre o edificado/fração 
correspondente à Praça Pública exterior; 

 
d) Pela cedência do direito de superfície da 

parcela de terreno o superficiário fica obrigado 
a liquidar a contrapartida nos termos previstos 
na cláusula 2.ª-A do Caderno de Encargos, 
designadamente, fica obrigado: 

 
1) À elaboração de estudos e projeto nas suas 

várias fases, demolição do edifício atual e 
construção de um novo edifício para o 
Mercado Municipal Casal dos Marcos, com 
uma área bruta mínima de 1.400 m2. 
Concluída a construção do Mercado Municipal 
atrás referido o superficiário fica obrigado a 
ceder o direito de superfície ao Município de 
Loures. Sem prejuízo da cedência do direito 
de superfície ao proprietário o superficiário fica 
obrigado à exploração do Mercado Municipal 
com a conclusão da obra (equipamento e 
acabamentos) e mediante pagamento de uma 
renda ao Município no montante de 2.000,00 
€/ano, caso a sua proposta tenha integrado 
expressa manifestação da vontade nesse 
sentido. 

 
2) A construir o parque para estacionamento 

automóvel subterrâneo, com a garantia de 
que, no mínimo, tal parque terá 300 lugares 
públicos. Para esse efeito, o superficiário fica 
obrigado a elaborar um projeto tomando em 
consideração o Programa para o espaço 
público exterior (Praça Pública) e 
estacionamento subterrâneo, devendo ter em 
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consideração, também, o Projeto de Espaço 
Público no Centro de Moscavide. Fica 
obrigado a fazer a exploração do parque para 
estacionamento, nos termos previstos no 
Caderno de Encargos, nomeadamente em 
termos de tarifários e em termos de cedência 
ao Município de Loures da exploração noturna 
de acordo com tabelas camarárias, entre as 
21h00 e as 09h00 do dia seguinte, no mínimo 
de 150 lugares de estacionamento, podendo o 
Município de Loures, por sua vez, designar 
entidade distinta para a aludida exploração. A 
exploração do parque para estacionamento 
automóvel subterrâneo apenas será 
contratualizada caso o superficiário manifeste 
na sua proposta, expressamente, a vontade 
de exploração desse parque para 
estacionamento. 

 
3) À elaboração de projeto nas suas várias fases 

e construção de uma área definida como 
Praça Pública exterior, de fruição pública, que 
deverá ter, no mínimo, 2.500 m2. Concluída a 
construção da Praça Pública exterior atrás 
referida o superficiário fica obrigado a ceder o 
direito de superfície ao Município de Loures. 

 
4) Sem prejuízo de outro tipo de despesas ou 

encargos previstos no Caderno de Encargos, 
serão encargos do superficiário da parcela de 
terreno: 

 
4.1. Todos os encargos decorrentes das obras que 

se vierem a revelar necessárias executar para 
garantir o bom funcionamento do equipamento 
e do parque de estacionamento automóvel 
subterrâneo, bem como todos os encargos 
necessários para manter estes edificados em 
perfeito estado de conservação, limpeza e 
salubridade; 

 
4.2. Todos os encargos com estudos, projetos e 

todas as obras que se vierem a revelar 
necessárias executar, de acordo com o 
Programa Base, para garantir o bom 
funcionamento do Mercado Municipal e a boa 
fruição da Praça Pública exterior até ao 
momento em que ceda o direito de superfície 
sobre estes edificados ao Município de 
Loures. 

 
e) O não cumprimento pelo superficiário dos 

procedimentos ou obrigações previstas no 
caderno de encargos e no subsequente 
contrato a celebrar, implica a perda de 
quaisquer direitos eventualmente adquiridos 
sobre o imóvel revertendo, para o Município 
de Loures, o terreno livre de ónus e encargos 
e todas as edificações ou benfeitorias nele 
existentes; 

f) A resolução do contrato, pelo Município de 
Loures, não determina o pagamento de 
qualquer indemnização, ou pagamento de 
qualquer verba ou valor a qualquer título; 

 
g) Com o decurso do prazo de 40 anos, contado 

da data da celebração do respetivo contrato 
de constituição do direito de superfície, 
conforme referido no n.º 1 da cláusula 2.ª do 
Caderno de Encargos, extingue-se o direito de 
superfície, adquirindo o Município de Loures, 
imediatamente, a propriedade de toda e 
qualquer obra, ficando expressamente 
estipulado que o superficiário não terá direito a 
qualquer tipo de compensação ou 
indemnização com a verificação da extinção 
desse direito de superfície. 

 
I. A referida parcela de terreno integra os bens 

imóveis do domínio privado do Município de 
Loures; 

 
J. É atribuído ao direito de superfície o valor 

correspondente ao valor predial da fração de 
8.122 m2, ou seja, 2.262.160,00 € (dois 
milhões, duzentos e sessenta e dois mil e 
cento e sessenta euros). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, à luz do 
disposto, designadamente nos artigos 26.º e 28.º, 
da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (Lei de bases 
gerais da política de solos, de ordenamento do 
território e de urbanismo), no artigo 6.º, n.º 1 e n.º 
2, alínea b), da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 
(Lei que estabelece o regime financeiro das 
autarquias locais e das entidades intermunicipais) 
e nos artigos 25.º, n.º 1, alínea i) e 33.º, n.º 1, 
alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(Lei que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 
intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 
transferência de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico), aprovar: 
 
1. O Programa do Concurso e o Caderno de 

Encargos do procedimento tendente à 
celebração de um contrato de cedência em 
direito de superfície de uma parcela de 
terreno, com a área de 8.122 m2, com direito 
de utilização do subsolo, para construção de 
um equipamento e construção de um parque 
para estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 40 
anos, com as contrapartidas previstas e 
integrantes do Caderno de Encargos; 
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2. O júri com os elementos abaixo identificados e 
delegar-lhe competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, para além dos demais termos 
estatuídos no Programa do Concurso: 

 
- Presidente - Margarida Tomás 
- 1.º Vogal Efetivo - Luís Carvalho; 
- 2.º Vogal Efetivo - Amélia Pardal; 
- 3.º Vogal Efetivo - Jocelina Abrantes; 
- 4.º Vogal Efetivo - Pedro Diogo – (UF 

Moscavide e Portela); 
- 1.º Vogal Suplente - Tânia Brazão 
- 2.º Vogal Suplente - João Puga Alves; 
 
3. A sujeição da presente proposta a deliberação 

da Assembleia Municipal para efeitos de 
aprovação da mesma. 

 
 

Loures, 19 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Programa do Concurso 
e o Caderno de Encargos encontram-se 
disponibilizados em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Contratos Interadministrativos de Investimento 
entre o Município de Loures 

e as Freguesias/Uniões de Freguesias 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, para remodelação do jardim 
público de Santo Antão do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 412/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 
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E. Uma administração local moderna assenta a 
sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 

investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
Contrato lnteradministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de remodelação do 
jardim público de Santo Antão do Tojal; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual; 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal - 
encontra-se disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
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Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, para remodelação do ringue de 
Santo Antão do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 413/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
 

F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures, aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do orçamento para 2020, decidiu 
prever uma verba de 1.250.000,00 €, a que 
acresce a remanescente de 2019, a delegar 
nas dez freguesias do concelho para a 
realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 
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L. A União das freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
Contrato lnteradministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de remodelação do 
ringue de Santo Antão do Tojal; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal - 
encontra-se disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Fanhões, para requalificação do 
parque infantil de Fanhões. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 414/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 
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F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures, aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do orçamento para 2020, decidiu 
prever uma verba de 1.250.000,00 €, a que 
acresce a remanescente de 2019, a delegar 
nas dez freguesias do concelho para a 
realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
 
 
 

L. A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito 
deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato lnteradministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do parque infantil de Fanhões; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Junta de 
Freguesia de Fanhões, conforme minuta em 
anexo. 

 
 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Freguesia de 
Fanhões - encontra-se disponibilizada no Anexo 
“Contratos Interadministrativos”. 
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Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Fanhões, para requalificação do 
parque infantil de Ribas de Cima. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 415/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
 
 

F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures, aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do orçamento para 2020, decidiu 
prever uma verba de 1.250.000,00 €, a que 
acresce a remanescente de 2019, a delegar 
nas dez freguesias do concelho para a 
realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 
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L. A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito 
deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato lnteradministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do parque infantil de Ribas de 
Cima; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Junta de 
Freguesia de Fanhões, conforme minuta em 
anexo. 

 
 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Freguesia de 
Fanhões - encontra-se disponibilizada no Anexo 
“Contratos Interadministrativos”. 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Fanhões, para requalificação do 
parque infantil de Ribas de Baixo e Parque Maria 
Antonieta Duarte. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 416/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 
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F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures, aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do orçamento para 2020, decidiu 
prever uma verba de 1.250.000,00 €, a que 
acresce a remanescente de 2019, a delegar 
nas dez freguesias do concelho para a 
realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
 
 
 

L. A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito 
deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato lnteradministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do parque infantil de Ribas de 
Baixo e Parque Maria Antonieta Duarte; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na Junta de 
Freguesia de Fanhões, conforme minuta em 
anexo. 

 
 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Freguesia de 
Fanhões - encontra-se disponibilizada no Anexo 
“Contratos Interadministrativos”. 
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Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para requalificação dos espaços verdes da 
Praceta José Augusto Gouveia, em Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 417/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
 

F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures, aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do orçamento para 2020, decidiu 
prever uma verba de 1.250.000,00 €, a que 
acresce a remanescente de 2019, a delegar 
nas dez freguesias do concelho para a 
realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 
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L. A União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
lnteradministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação dos 
espaços verdes da Praceta José Augusto 
Gouveia, em Moscavide; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 

 
 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela - encontra-se 
disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 

 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1769-A/DOM 
Substituição das Coberturas de Fibrocimento 
nos Edifícios Escolares do Concelho 
Proposta de ratificação da aprovação efetuada 
pelo Sr. Presidente em exercício aos 
esclarecimentos prestados pelo Júri do concurso, 
bem como às retificações das peças de 
procedimento, nomeadamente Memórias 
Descritivas dos 4 Lotes integrantes do concurso, e 
Programa de Procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 423/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures pretende 

proceder à substituição de coberturas em 
fibrocimento dos estabelecimentos de ensino 
do concelho, conforme aprovado na 67.ª 
Reunião de Câmara de 29/07/2020. 

 
B. Foi criado um procedimento de contratação 

pública, identificado 1769-A_DOM - 
Substituição das Coberturas de Fibrocimento 
nos Edifícios Escolares do Concelho, que 
gerou a ocorrência de pedidos de 
esclarecimento pelos concorrentes, aos quais 
foi necessário dar-se resposta, cujo teor 
consta na informação n.º 230/DO/JA, Ata de 
Júri e respetivos anexos; 

 
C. Ao caráter urgente no desenvolvimento do 

procedimento, de modo a dar-se cumprimento 
ao prazo estabelecido, no que respeita à 
apresentação das candidaturas, cujo limite 
está fixado no próximo dia 30 de outubro de 
2020, tendo em consideração a alteração 
ocorrida no Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro, que promove um quadro de 
medidas de flexibilização que permitem 
potencializar a utilização dos fundos europeus 
na resposta a pandemia da COVID-19, sob o 
programa «CRII +», de entre as quais se inclui 
a possibilidade de financiamento dos pedidos 
de pagamento apresentados pelos Estados-
Membros à Comissão no período que decorre 
entre junho de 2020 e junho de 2021, 
permitindo alocar recursos financeiros de 
forma mais imediata no estímulo à 
recuperação económico-social e à criação de 
emprego; 

 
D. O prazo de duração do concurso que se fixou 

em 15 dias; 
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E. A aprovação pelo Sr. Presidente em exercício, 
tendo presente a urgência e a impossibilidade 
de reunir o órgão, ao abrigo do n.º 3 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
dos esclarecimentos prestados, pelo Júri, 
descritos em Ata de Júri, bem como, das 
adaptações efetuadas às Memórias 
Descritivas (dos 4 Lotes) e programa de 
procedimento, ao abrigo do estipulado no 
artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, 
sem alterações de preço nem prazo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual, e ainda da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º e da alínea b) do 
n.º 5 e 7 do artigo 50.º ambos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e 
ainda, do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho e 
artigo 164.º do Código procedimento 
Administrativo, aprovar a ratificação da aprovação 
efetuada pelo Sr. Presidente em exercício aos 
esclarecimentos prestados pelo Júri do concurso, 
bem como, às retificações das peças de 
procedimento, nomeadamente, Memórias 
Descritivas dos 4 Lotes integrantes do concurso, e 
Programa de Procedimento. 

 
 

Loures, 18 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de submissão a deliberação da 
Assembleia Municipal do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Loures 
(PMDFCI Loures 2020-2029), após consulta 
pública. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 424/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures deliberou, na 

sua 61.ª Reunião Ordinária, de 6 de maio de 
2020 (Proposta de Deliberação n.º 217/2020) 
submeter a discussão pública o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Loures (PMDFCI Loures 2020-
2029), pelo período de 15 dias; 

 
B. A referida discussão pública decorreu entre 12 

e 27 de junho, nos termos publicados na 2.ª 
Série do Diário da República, Parte H, Edital 
(extrato) n.º 693/2020, de 12 de junho de 2020 
e no Edital n.º 152/2020 publicado no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures, 
no Departamento de Ambiente, nos Paços do 
Município e na sede de cada uma das Juntas 
e Uniões de Freguesias do concelho; 

 
C. Findo o prazo de discussão pública, não foram 

recebidas quaisquer reclamações, 
observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento; 

 
D. Foi elaborado o competente Relatório de 

Consulta Pública, nos termos do registo 
documental relacionado E/69811/2020, em 
cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, na sua redação em vigor e pelos 
números 5 a 7 do artigo 4.º do Regulamento 
do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, homologado pelo Despacho 
n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro e alterado pelo 
Despacho n.º 1222-8/2018, de 2 de fevereiro; 

 
E. Em resultado da ausência de pronúncias no 

âmbito da discussão pública do PMDFCI 
Loures 2020-2029, não foram introduzidas 
alterações à proposta inicial, a qual tinha já 
merecido parecer prévio favorável da 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
(CMDF) de Loures, na sua 61.ª Reunião, 
realizada em 17/12/2019, bem como parecer 
vinculativo positivo do ICNF, conforme ofício 
11447/2020/DGFR, de 4 de março, pelo que 
não houve lugar à consolidação do plano nos 
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termos definidos pelo n.º 9 do artigo 4.º do 
Regulamento do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios; 

 
F. Nos termos do disposto pelos n.ºs 10 e 11 do 

artigo 4.º do Regulamento do Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
homologado pelo Despacho n.º 443-A/2018, 
de 9 de janeiro e alterado pelo Despacho n.º 
1222-8/2018, de 2 de fevereiro, o PMDFCI é 
aprovado pela Assembleia Municipal, por 
maioria simples e posteriormente objeto de 
publicação no Diário da República e 
publicitado nos termos previstos no n.º 12 do 
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, na sua atual redação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e nos 
termos do disposto pela alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação em vigor, apresentar à 
Assembleia Municipal a presente proposta de 
aprovação do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios de Loures (PMDFCI 
Loures 2020-2029), em cumprimento do n.º 10 do 
artigo 4.º do Regulamento do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, homologado 
pelo Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro e 
alterado pelo Despacho n.º 1222-8/2018, de 2 de 
fevereiro. 

 
 

Loures, 18 de agosto de 2020 
 

O Presidente em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
de Loures (PMDFCI Loures 2020-2029) encontra-
se disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de ratificação da implementação de 
entrada gratuita na Rede de Museus Municipais de 
Loures, no dia 12 de agosto e até ao final do mês, 
como forma de assinalar a comemoração do Dia 
Internacional da Juventude e de incentivo à 
criação de hábitos culturais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 425/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 12 de agosto de 2020 se comemorou o 

Dia Internacional da Juventude, com o lema 
“Compromisso dos Jovens para a Ação 
Global”; 

 
B. Se trata de uma data comemorativa de 

especial relevância, à qual é fundamental que 
o Município de Loures se associe, concedendo 
benefícios direcionados à população jovem; 

 
C. No interesse do público e por forma a permitir 

uma maior fruição do Dia Internacional da 
Juventude, promovendo, simultaneamente, o 
conhecimento dos equipamentos municipais e 
o estímulo das práticas culturais, se entendeu 
pertinente a implementação de entrada 
gratuita na Rede de Museus Municipais de 
Loures, para os jovens entre os 12 e os 29 
anos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, na 
sequência do despacho de dia 30 de julho de 2015 
e ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar a 
implementação de entrada gratuita na Rede de 
Museus Municipais de Loures, no dia 12 de agosto 
e até ao final do mês, como forma de assinalar a 
comemoração do Dia Internacional da Juventude e 
de incentivo à criação de hábitos culturais. 

 
 

Loures, 14 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 10.259/L/OR/1991 
Tintas Dyrup, S.A. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção definitiva das obras de urbanização 
relativas ao alvará de loteamento n.º 14/1996 e de 
cancelamento da caução ainda existente, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 426/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 499 a 501, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 501; 

 
B. O teor e conclusão do auto da vistoria 

realizada em 13-07-2020 (fls. 497 e 498 do 
processo), com vista à receção definitiva das 
obras de urbanização relativas ao alvará de 
loteamento 14/1996; 

 
C. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho, a fl. 
477. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 14/1996, sito 
na Quinta das Penicheiras, em Sacavém, na 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
emitido no âmbito do processo 10.259/L/OR/1991, 
em nome de Tintas Dyrup, S.A., ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 87.º e do n.º 5 do artigo 
54.º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, 
aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria a fls. 497 e 

498 do processo em referência; 
 
2. A receção definitiva das obras de urbanização 

relativas ao lavará de loteamento 14/1996; 
 
3. O cancelamento da caução ainda existente, no 

valor de 17.703,86 € (dezassete mil 
setecentos e três euros e oitenta e seis 
cêntimos) sob a forma de garantia bancária do 
Banco Comercial Português com o n.º 00125-
02-1824386. 

 
... 

 

Loures, 17 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 37.981/L/OR/2000 
Seminário Maior de Cristo Rei 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção provisória das obras de urbanização 
relativas à segunda fase do alvará de loteamento 
02/2004, e de redução da caução, prestada sob a 
forma de garantia bancária, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 427/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 5598 e 5599 e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 5600; 

 
B. O teor e conclusão do auto da vistoria 

realizada em 08-07-2020 (fls. 5594 a 5597 do 
processo), com vista à receção provisória das 
obras de urbanização relativas ao alvará de 
loteamento 02/2004; 

 
C. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Moscavide e Portela, a fl. 5591. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 02/2004, sito 
na Urbanização dos Jardins do Cristo Rei, em 
Moscavide, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela emitido no âmbito do 
processo 37.981/L/OR/2000, em nome de 
Seminário Maior de Cristo Rei, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 87.º e do n.º 5 do artigo 
54.º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, 
aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria, a fls. 5594 

a 5597 do processo em referência; 
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2. A receção provisória das obras de 
urbanização, relativas à segunda fase do 
alvará de loteamento 02/2004; 

 
3. A redução da caução, prestada sob a forma de 

garantia bancária do Banco Comercial 
Português com o n.º 00125-02-2034816, para 
o valor de 69.417,68 € (sessenta e nove mil 
quatrocentos e dezassete euros e sessenta e 
oito cêntimos). 

 
... 

 
Loures, 17 de agosto de 2020  

 
O Presidente da Câmara em exercício 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, e as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Proposta de aprovação da minuta do Acordo de 
Parceria, a celebrar entre o Município de Loures, 
os Agrupamentos de Escolas e as entidades 
parceiras das atividades de enriquecimento 
curricular, no âmbito do Programa de 
Enriquecimento Curricular nas Escolas do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 
2020/2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 428/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do contrato de execução 

celebrado com o Ministério da Educação, em 
setembro de 2008, foi transferida para o 
Município de Loures a competência para a 
prossecução das Atividades de 
Enriquecimento Curricular nas escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico; 

 
 

B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 
a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto 
possibilitam os municípios constituírem 
parcerias com outras entidades para 
assegurarem o desenvolvimento e 
concretização das Atividades de 
Enriquecimento Curricular através da 
celebração de protocolos de colaboração. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas r) e u), da Lei 
n.º 75/2003, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e artigo 15.º da Portaria n.º 644- A/2015, de 
24 de agosto, aprovar a minuta do Acordo de 
Parceria no âmbito do Programa de 
Enriquecimento Curricular, nas Escolas do 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 
2020/2021, nos moldes previstos na informação 
n.º 140/DISE/HG, de 21 de agosto. 

 
 

Loures,21 de agosto de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 

Parcerias a estabelecer com os 13 Agrupamentos 
de Escolas e os parceiros a seguir indicados: 
 
Agrupamento de Escolas Maria Keil 
 
- Jardim de Infância O Nosso Mundo (EB 

Apelação e EB n.º 1 Apelação) 
 
 
Agrupamento de Escolas da Bobadela 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos da Escola Básica 1 n.º 1 
da Bobadela (EB n.º 1 Bobadela) 

- Centro Popular Infantil Nascer do Sol (EB n.º 2 
Bobadela) 

- Associação de Pais/Encarregados de 
Educação da Escola do Ensino Básico do 1.º 
ciclo n.º 3 da Bobadela (EB n.º 3 Bobadela) 

- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica Integrada da 
Bobadela (EB Bobadela) 
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Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Parque Escolar de Bucelas (EB 
Bemposta, EB Vila de Rei e EB Bucelas) 

 
 
Agrupamento de Escolas de Camarate 
D. Nuno Álvares Pereira 
 
- A.E.C. - Associação Escola Comvida (EB n.º 1 

Camarate, EB n.º 2 Camarate, EB Fetais, EB 
n.º 4 Camarate, EB n.º 5 Camarate e EB 
Quinta das Mós) 

 
 
Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro 
 
- Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa 

(EB Lousa e EB Cabeço de Montachique) 
- APEEFS - Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola EB1/JI 
da Fonte Santa (EB Fonte Santa, EB A-dos-
Cãos e EB Murteira) 

- Associação de Pais, Encarregados de 
Educação do Núcleo Escolar de Fanhões (EB 
Fanhões e EB Casaínhos) 

- Bússola da Brincadeira - Associação de Pais 
(EB Loures e EB de Montemor)  

- Associação Dr. João dos Santos (EB n.º 2 
Loures) 

 
 
Agrupamento de Escolas José Afonso 
 
- Associação "O Saltarico" (EB Flamenga e EB 

Fernando Bulhões) 
- Associação Cantinho da Pequenada (EB 

Frielas) 
 
 
Agrupamento de Escolas João Villaret 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica do Fanqueiro (EB 
Fanqueiro) 

- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Jardim de Infância do lnfantado - Loures (EB 
lnfantado) 

- Associação A.P.A.D.L (Associação de Pais da 
EB A-das-Lebres) (EB A-das-Lebres e EB 
Manjoeira) 

- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica n.º 1 de S. Julião 
do Tojal (EB S. Julião do Tojal) 

- Associação de Pais da Escola E.B.1, n.º 1 de 
Santo Antão do Tojal, Loures (EB Santo Antão 
do Tojal) 

- Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de S. Julião do Tojal (EB Zambujal) 

 

Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1/Jardim de Infância 
da Portela (EB Portela) 

- Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 
(EB Dr. Catela Gomes e EB Quinta da Alegria) 

 
 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
 
- Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 

(EB Bartolomeu Dias, EB Sacavém, EB n.º 3 
Sacavém e EB Prior Velho) 

 
 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia 
 
- "Sítio da Bela Vista" - Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (EB Bela Vista) 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1/JI Alto da Eira (EB 
Alto da Eira) 

- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Via Rara (EB Via Rara) 

- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1 Covína (EB Covina) 

- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação das Escolas EB1/JI da Portela da 
Azóia (EB Fernando Pessoa e EB Júlio Dinis) 

 
 
Agrupamento de Escolas de S. João da Talha 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico n.º 4 de S. João da Talha (EB n.º 1 S. 
João da Talha, EB n.º 2 S. João da Talha, EB 
n.º 4 S. João da Talha e EB Vale Figueira) 

 
 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento General Humberto 
Delgado (EB Santo António dos Cavaleiros e 
EB Quinta do Conventinho) 

 
 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
 
- Associação Nacional de Educação Artística e 

Cultural - Conservatório d'Artes de Loures (EB 
Unhos, EB n.º 1 Unhos e EB n.º 3 Unhos) 
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ACORDO DE PARCERIA 
DO PROGRAMA 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
NAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 144/2008, 
de 28 de julho, em especial ao determinado no 
seu artigo 12.°, o qual estabelece o quadro de 
transferência de atribuições e competências para 
os Municípios em matéria de Educação, foi 
celebrado o contrato de execução entre o 
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de 
Loures, em 16 de setembro de 2008. 
 
Nos termos do número 1 da cláusula 3.ª do 
referido contrato de execução o Município de 
Loures assume a competência de execução das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º 
ciclo do ensino básico. 
 
Assim, considerando a legislação em vigor que 
define orientações para a execução das atividades 
de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino 
básico, designadamente a Portaria n.º 644-A/2015, 
de 24 de agosto e o Dec.-Lei n.º 55/2018, de 6 de 
julho, bem como as orientações da Direção-Geral 
de Saúde, no âmbito das medidas preventivas de 
contágio do vírus SARS-CoV2 - COVID 19. 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante ou Entidade Promotora, com 
sede na Praça da Liberdade, 2670-501, Loures, 
pessoa coletiva n.º

 
501294996, neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Exmo. Sr. Bernardino Soares, 
 

o Agrupamento de Escolas de ............, adiante 
designado por Segundo Outorgante, com sede na 
..........., pessoa coletiva n.º ………., neste ato 
representado pelo Diretor do Agrupamento, Exmo. 
Sr. .......…  
 
e 
 
a (entidade parceira) ........, adiante designada por 
Terceiro Outorgante ou Entidade Parceira. com 
sede na ........., pessoa coletiva n.º …... neste ato 
representada pelo Presidente da Direção, Exmo. 
Sr. .....… , 
 
(e demais outorgantes. 
 
É celebrado um Acordo de Parceria, adiante 
designado por "Acordo", que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Acordo tem por objeto estabelecer 
e regular a parceria entre os Outorgantes, 
visando a execução do Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular, 
adiante designado "AEC", nas seguintes 
escolas básicas do 1º ciclo do ensino básico, 
pertencentes ao Agrupamento: Escola Básica 
....... . 

 
2. As AEC destinam-se ao número de alunos 

inscritos nas escolas em seguida identificadas, 
denominando-se as respetivas entidades 
parceiras: 
 

 
 
 
 

 
 
 
Escola Básica... 
(Entidade Parceira) 
 

Atividades Ano 
Escolaridade 

N.º 
Alunos 

N.º total minutos 
de AEC/semana 

Espaços escolares 
utilizados 

Espaços 
não escolares 

utilizados 
   Garantidos 

por docentes 
do 

Agrupamento 

Garantidos 
por docentes 

da 
entidade 
parceira 

  

       
 
 
 
 



 

 
N.º 17 

 

 
 

26 de AGOSTO 
de 2020 

 
 
 
 

44 

 

Cláusula Segunda 
(Princípios Orientadores) 

 
1. As AEC desenvolvem-se de acordo com os 

objetivos definidos no Projeto Educativo e 
Regulamento Interno do Agrupamento e 
constam do Plano Anual de Atividades, 
submetido ao Conselho Pedagógico e ao 
Conselho Geral. 

 
2. As AEC são executadas nos termos da 

legislação em vigor, concretamente pela 
Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto. 

 
3. O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

pressupõe que os alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico, alvo de flexibilização curricular, 
usufruam de 5 horas semanais de AEC. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
São direitos e obrigações do Primeiro Outorgante 
 
a) Prestar apoio financeiro ao Terceiro 

Outorgante (e demais ...) através de 
comparticipação financeira prevista, para este 
efeito, na legislação em vigor; 

 
b) Transferir a comparticipação financeira, 

referida na alínea anterior, em três tranches, 
no início de cada período letivo; 

 
c) Promover o acompanhamento e a avaliação 

da execução do presente Acordo; 
 
d) Articular com os outros Outorgantes as 

soluções adequadas para garantir a existência 
dos recursos humanos e de espaços 
necessários ao desenvolvimento das AEC, 
assegurando a boa prestação das mesmas, 
bem como as adequadas condições de 
funcionamento e segurança das instalações; 

 
e) Verificar, em qualquer momento, o 

cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 
Outorgante (e demais ...), designadamente 
quanto à aplicação efetiva dos meios 
financeiros disponibilizados, assim como 
solicitar a apresentação de quaisquer 
documentos que a comprovem, considerando 
as despesas elegíveis de acordo com Anexo 
1; 

 
f) As despesas não consideradas na alínea e) - 

casos omissos/excecionais - serão 
ponderadas, caso a caso, com decisão do 
Primeiro Outorgante, após análise de 
fundamentação específica enviada anexa ao 
comprovativo da despesa em questão. 

Cláusula Quarta 
(Direitos e Obrigações 

do Segundo Outorgante) 
 

São direitos e obrigações do Segundo Outorgante: 
 
a) Organizar e coordenar as AEC em articulação 

com todos os Outorgantes e de acordo com a 
distribuição de horários do corpo docente do 
Agrupamento de Escolas, em conformidade 
com o disposto na cláusula segunda; 

 
b) Assegurar o acompanhamento e supervisão 

da execução das AEC, garantindo os 
mecanismos necessários à respetiva 
avaliação aferindo a qualidade na sua 
execução e o seu contributo para o sucesso 
educativo dos alunos; 

 
c) Garantir que as condições de frequência das 

atividades de enriquecimento curricular pelos 
alunos com necessidades educativas 
especiais constam do seu Programa Educativo 
Individual; 

 
d) Disponibilizar os recursos humanos 

necessários para a prossecução das AEC, 
garantindo a supervisão dos alunos e 
manutenção do espaço escolar; 

 
e) Participar ativamente no processo de seleção 

e recrutamento com o Terceiro Outorgante (e 
demais...), validando o perfil dos recursos 
docentes ao serviço dessa entidade no âmbito 
das AEC, designadamente os respeitantes às 
suas habilitações literárias e qualificações 
profissionais, bem como o número de alunos 
abrangidos por essas atividades; 

 
f) Partilhar os recursos técnico-pedagógicos 

(nomeadamente material didático e 
equipamentos) e espaços existentes, no 
conjunto de escolas do Agrupamento; 

 
g) Definir os horários e a organização das 

atividades em colaboração com o Terceiro 
Outorgante (e demais...) e submeter a 
planificação a Conselho Pedagógico e, 
quando devido, ao Conselho Geral; 

 
h) Acionar o Seguro Escolar, nos termos legais, 

caso ocorra algum incidente no âmbito das 
AEC, abrangendo a deslocação dos alunos 
nos casos em que as atividades se realizem 
em instalações exteriores ao espaço escolar; 

 
i) Definir os espaços a ocupar para o fim 

estabelecido, em articulação com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgante (e demais...); 
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j) Dar conhecimento aos outros Outorgantes, à 
DGEstE e aos Pais e Encarregados de 
Educação, sempre que seja necessária a 
substituição de uma atividade, a alteração do 
seu horário ou da carga horária, o seu local de 
funcionamento ou mesmo a inclusão de outra 
AEC; 

 
k) Verificar, em qualquer momento, o 

cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 
Outorgante (e demais...) exceto o que se 
refere às alíneas h), k) e l) da Cláusula Quinta. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Direitos e Obrigações 

do Terceiro Outorgante e demais …) 
 

São direitos e obrigações do Terceiro Outorgante 
(e demais...): 
 
a) Articular, com o Primeiro e Segundo 

Outorgantes, a organização e execução das 
AEC no 1.º ciclo do ensino básico; 

 
b) Garantir que o valor mínimo das 

remunerações dos professores afetos às 
atividades de enriquecimento curricular em 
horário completo não é inferior ao do índice 
126 da carreira dos educadores e dos 
professores dos ensinos básico e secundário, 
quando possuem habilitação igual à 
licenciatura e ao índice 89 nos restantes 
casos, sendo calculado, para os casos de 
horários incompletos, um valor por hora letiva 
(tempo letivo de sessenta minutos) 
proporcional aos índices referidos; 

 
c) Articular com o Segundo Outorgante, o 

processo de seleção e recrutamento dos 
professores, garantindo a informação relativa 
ao perfil dos recursos humanos envolvidos nas 
AEC, designadamente os respeitantes às suas 
habilitações literárias e qualificações 
profissionais, bem como o número de alunos 
abrangidos por essas atividades; 

 
d) Solicitar a anuência do Primeiro e Segundo 

Outorgantes para a subcontratação de outra 
entidade responsável pela execução das AEC 
e, para este efeito, submeter-lhes o projeto 
relativo a essa prestação de serviços; 

 
e) Definir os horários e a organização das 

atividades em parceria com o Segundo 
Outorgante; 

 
f) Assegurar a substituição dos professores e 

monitores das AEC na sua falta; 
 

g) Responsabilizar se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido; 

 
h) Articular com o Segundo Outorgante, o 

acompanhamento e vigilância de todos os 
alunos no decorrer das AEC; 

 
i) Certificar que a comparticipação financeira, 

definida na alínea b) da cláusula terceira, será 
afeta única e exclusivamente às AEC; 

 
j) Devolver ao Primeiro Outorgante o saldo 

remanescente da comparticipação atribuída, 
após verificação e aceitação dos 
comprovativos de despesa apresentados; 

 
k) Caso não seja verificado o cumprimento da 

alínea anterior, poderá o Primeiro Outorgante 
deduzir o montante referente na segunda 
tranche do ano letivo posterior definida na 
alínea b) da cláusula terceira; 

 
l) Garantir que a aquisição de equipamento ou 

material, no âmbito do financiamento das 
AEC, será propriedade da Escola; 

 
m) Entregar, 30 dias após o final de cada período 

letivo, o relatório de prestação de contas, bem 
como cópia dos respetivos comprovativos de 
despesa; 

 
n) Entregar ao Primeiro Outorgante um relatório 

de avaliação de execução das AEC no final do 
ano letivo. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Obrigações Conjuntas) 

 
Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a boa realização do objeto deste 
Acordo. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Revisão do Acordo) 

 
O presente Acordo deverá ser revisto por 
consenso entre os Outorgantes e sempre que 
ocorram motivos que o justifiquem, 
nomeadamente quando a revisão seja 
indispensável para adequar a parceria aos 
objetivos definidos. 
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Cláusula Oitava 
(Denúncia do Acordo) 

 
O presente Acordo pode ser denunciado, por 
escrito, por qualquer um dos Outorgantes por falta 
que não lhes seja imputável, com a antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias relativamente ao 
termo do prazo, desde que da denúncia não 
decorra a suspensão ou inviabilização das 
atividades em curso. 

 
 

Cláusula Nona 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas do presente Acordo, serão 
decididas por consenso entre os Outorgantes. 

 
 

Cláusula Décima 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente Acordo entra em vigor a partir da 

data da sua assinatura. 
 
2. O presente Acordo vigorará até ao final do 

Ano Letivo 2020/2021. 
 
 

Loures, … de ………. de 2020 
 
 

O Primeiro Outorgante 
(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 

 
 

O Segundo Outorgante 
(Diretor do Agrupamento de Escolas de ....…) 

 
O Terceiro Outorgante (e demais...) 

(Entidade Parceira) 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, e os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação os Srs. Vereadores António Manuel 
Lopes Marcelino e Fernando Manuel Palminha 
Martins, o primeiro por ser Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia 
e o segundo por ser Representante de uma das 
entidades parceiras) 
 
 

Proposta de transferência de verbas, referentes ao 
pagamento da 1.ª tranche, às entidades 
dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento 
Curricular. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 430/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
por várias entidades que se constituíram como 
parceiras diretas do Município no 
desenvolvimento deste programa, para o ano 
letivo de 2020/2021; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a aprovação de transferência de verbas 
referentes ao pagamento da 1.ª tranche, às 
entidades dinamizadoras de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, num total de 
262.438,59 € (duzentos e sessenta e dois mil, 
quatrocentos e trinta e oito euros e cinquenta e 
nove cêntimos), nos moldes previstos na 
informação n.º 142/DISE/HG, datada de 13 de 
agosto de 2020, que faz parte integrante da 
presente proposta. 

 
 

Loures, 18 de agosto de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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Associações de Pais e Encarregados de 
Educação e outras 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos alunos da Escola Básica 
Integrada da Bobadela 

 
 
 

509368212 

 
 
 

3.562,37 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica 1 
n.º 1 da Bobadela 

 
 
 

505293447 

 
 
 

4.077,29 € 

Associação 
de Pais/Encarregados 
de Educação 
da Escola do Ensino Básico 
do 1.º Ciclo n.º 3 da Bobadela 

 
 
 
 

504949853 

 
 
 
 

3.520,33 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado 

 
 
 

505426390 

 
 
 

18.568,48 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Parque Escolar de Bucelas 

 
 

503670910 

 
 

7.387,45 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 

 
 

503965685 

 
 

3.646,44 € 

APEEFS - Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI 
da Fonte Santa 

 
 

509065686 

 
 

10.676,61 € 

Bússola da Brincadeira 
Associação de Pais 

 
509497810 

 
9.751,86 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância 
do lnfantado - Loures 

 
 
 
 

503845531 

 
 
 
 

11.948,14 € 

Associação AP.A.D.L. 
(Associação de Pais 
da EB A-das-Lebres) 

 
 

514036206 

 
 

2.868,81 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica do Fanqueiro 

 
 

503058793 

 
 

9.278,98 € 

Associação de Pais 
da Escola E.B. 1 n.º 1 
de Santo Antão do Tojal, Loures 

 
 

504076116 

 
 

2.122,71 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica n.º 1 
de S. Julião do Tojal 

 
 
 

505198908 

 
 
 

5.033,56 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola 
EB1/Jardim de Infância 
da Portela 

 
 
 
 

504927493 

 
 
 
 

11.023,39 € 

Sítio da Bela Vista 
Associação 
de Pais 
e Encarregados de Educação 

 
 
 

508613418 

 
 
 

3.825,08 € 

 
 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

 
 
 

508384320 

 
 
 

4.339,99 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI Alto da Eira 

 
 

501926712 

 
 

6.557,29 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

 
 

507602838 

 
 

3.951,18 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

 
 

504447050 

 
 

4.529,15 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
n º 4 de S. João da Talha 

 
 
 
 

503389684 

 
 
 
 

21.710,50 € 

A.E.C. 
Associação Escola Comvida 

 
508265339 

 
26.691,52 € 

Associação Nacional 
de Educação 
Artística e Cultural 
Conservatório d'Artes de Loures 

 
 
 

501422692 

 
 
 

11.454,23 € 

Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 

 
500846740 

 
24.957,63 € 

Total: 211.482,99 € 

 
COE - 05.02/04.07.01.05 
CF - A 83 (2006) 
CA - 94.2.1.2.05.01 
 
 
 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 

 
501354760 

 
6.200,00 € 

Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 

 
501391509 

 
3.688,47 € 

Associação 
Cantinho da Pequenada 

 
503666602 

 
2.080,68 € 

Associação “O Saltarico” 501400206 15.752,21 € 

Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 

 
 

503180360 

 
 

1.618,31 € 

Centro Social Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

 
501683755 

 
4.749,82 € 

Associação Dr. João dos Santos 503045020 4.287,46 € 

Total: 38.376,95 € 

 
COE - 05.02/04.07.01.04 
CF - A 83 (2006) 
CA - 94.2.1.2.05.01 
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Junta de Freguesia 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Junta da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 

 
510838162 

 
12.578,65 € 

 
COE - 05.02/04.05.01.02 
CF - A 83 (2006) 
CA - 94.2.1.2.05.01 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador 
Fernando Manuel Palminha Martins) 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas referentes a 
um apoio excecional, às entidades dinamizadoras 
da Componente de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 431/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Componente de Apoio à Família (CAF) se 

destina a assegurar o acompanhamento dos 
alunos do 1º ciclo do ensino básico antes e 
depois das componentes dos curricula e das 
AEC, bem como durante as interrupções 
letivas; 

 
B. O Município de Loures implementou em 2014, 

Acordos de Colaboração renováveis, 
automaticamente, com várias entidades 
parceiras que asseguram a Componente de 
Apoio à Família; 

 
C. O período de confinamento e encerramento 

das escolas originou uma interrupção de 
serviços implicando quebras nas receitas 
previstas para suprir os custos de manutenção 
e recursos humanos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, 
a aprovação da transferência de verbas referentes 
a um apoio excecional, às entidades 
dinamizadoras da Componente de Apoio à 
Família, num total de 74.520,00 € (setenta e 
quatro mil quinhentos e vinte euros), nos moldes 
previstos na informação 144/DISE/DR datada de 
18.08.2020, que faz parte integrante da presente 
proposta. 

Loures, 19 de agosto de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

Associação de Pais e Encarregados 
de Educação 
da Escola EB1/Jardim de Infância 
da Portela 

 
 
 

504927493 

 
 
 

6.120,00 € 
Bússola da Brincadeira 
Associação de Pais 

 
509497810 

 
2.280,00 € 

Sítio da Bela Vista 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 

 
 

508613418 

 
 

1.400,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

 
 
 

508384320 

 
 
 

800,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI 
Alto da Eira 

 
 
 

501926712 

 
 
 

2.520,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EBl 
da Covina 

 
 
 

507602838 

 
 
 

2.200,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

 
 

504447050 

 
 

3.920,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
n.º 4 de S. João da Talha 

 
 
 
 

503389684 

 
 
 
 

7.280,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola 1.º ciclo 
da EB Prior Velho 

 
 
 

505136562 

 
 
 

1.800,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da EB/1/JI n.º 2 de Moscavide 

 
 

505182599 

 
 

1.800,00 € 
A.E.C. 
Associação Escola Comvida 

 
508265339 

 
3.440,00 € 

Associação Nacional 
de Educação Artística e Cultural 
Conservatório d'Artes de Loures 

 
 

501422692 

 
 

1.600,00 € 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de S. Julião do Tojal 

 
 

503180360 

 
 

1.440,00 € 
Associação de Pais/Encarregados 
de Educação 
da Escola do Ensino Básico 
do 1.º Ciclo n.º 3 da Bobadela 

 
 
 

504949853 

 
 
 

1.400,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica n.º 1 
da Bobadela 

 
 
 

505293447 

 
 
 

1.360,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado 

 
 
 

505426390 

 
 
 

4.040,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Parque Escolar de Bucelas 

 
 

503670910 

 
 

880,00 € 
Associação de Pais e Encarregados 
de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 

 
 

503965685 

 
 

360,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância 
do lnfantado - Loures 

 
 
 
 

503845531 

 
 
 
 

6.040,00 € 
Associação A.P.A.D.L 
(Associação de Pais 
da EB de A-das-Lebres) 

 
 

514036206 

 
 

680,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica do Fanqueiro 

 
 

503058793 

 
 

5.240,00 € 
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Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro 

 
 

504183397 

 
 

2.280,00 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica n.º 1 
de S. Julião do Tojal 

 
 
 

505198908 

 
 
 

2.400,00 € 
APEEFS 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI da Fonte Santa 

 
 
 

509065686 

 
 
 

4.040,00 € 
Centro Social Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

 
501683755 

 
1.360,00 € 

Associação O Saltarico 501400206 6.440,00 € 
Associação de Pais 
da Escola EB 1 n.º 1 
de Santo Antão do Tojal, Loures 

 
 

507076116 

 
 

560,00 € 
Total 74.520,00 € 

 
O valor total do apoio financeiro a atribuir aos 
agentes socioeducativos é de 74.520,00 € (setenta 
e quatro mil quinhentos e vinte euros) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador 
Fernando Manuel Palminha Martins) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação do Protocolo de 
Colaboração a celebrar com a Escola Artística de 
Música do Conservatório Nacional, no âmbito do 
funcionamento do Polo de Loures, e de 
transferência de verba nos moldes previstos 
naquele Protocolo 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 432/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A parceria entre o Município de Loures e a 

Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional teve o início no ano letivo 2003/2004, 
com a implementação do Polo de Loures na 
EB Portela e assinatura de Protocolo de 
Colaboração; 

 
B. O referido Protocolo de Colaboração teve 

atualizações nos anos letivos 2007/2008, 
2011/2012 e 2015/2016; 

 
C. O mesmo caducou no final do ano letivo 

2018/2019 com a instalação do Polo de 
Loures na Quinta do Património em Sacavém; 

 
D. Face ao alargamento do projeto para o 5.º e 

6.º graus - ensino básico de música se torna 
necessário atualizar o referido Protocolo de 
Colaboração. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar: 
 
1. A minuta de Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre o Município de Loures e a 
Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional, no âmbito do funcionamento do Polo 
de Loures; 

 
2. A transferência de 1.000,00 € (mil euros) nos 

moldes previstos no referido Protocolo. 
 
 

Loures, 19 de agosto de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
Através da criação de Polos, a Escola Artística de 
Música do Conservatório Nacional aproxima o 
ensino especializado da música aos alunos 
residentes fora das áreas da grande Lisboa; 
 
A implementação do Polo de Loures no concelho 
de Loures foi estabelecida em protocolo de 
colaboração, com início no ano letivo 2003-2004 e 
atualizações em 2007, 2011 e 2015; 
 
O suprarreferido Protocolo de Colaboração 
terminou no final do ano letivo de 2018-2019, com 
a deslocação do Pólo de Loures para instalações 
próprias, sitas na Rua da Cooperativa “A 
Sacavenense”, n.º 20 - Quinta do Património, em 
Sacavém; 
 
Face ao alargamento do projeto para o 5.º e 6.º 
graus - ensino básico de música, torna-se 
necessário atualizar o referido Protocolo de 
Colaboração. 
 
Entre: 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2670-501 Loures, neste ato representada por 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente, adiante designada por Município ou 
por Primeira Contraente 
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e 
 
a Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional, pessoa coletiva n.º 600019896, com 
sede na Rua dos Caetanos, n.º 29, 1249-115 
Lisboa, neste ato representada por Lilian Kopke, 
na qualidade de Diretora, adiante designada por 
Segunda Contraente. 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Protocolo de Colaboração que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente Protocolo de Colaboração tem por 
objeto estabelecer as bases de colaboração entre 
as Contraentes relativamente ao funcionamento 
do Polo de Loures da Escola Artística de Música 
do Conservatório Nacional. 

 
 

Cláusula Segunda 
Funcionamento 

 
1. O Polo de Loures da Escola Artística de 

Música do Conservatório Nacional funciona na 
dependência e sob a responsabilidade direta 
da Segunda Contraente. 

 
2. O Polo de Loures da Escola Artística de 

Música do Conservatório Nacional iniciou, no 
primeiro ano, com duas turmas de iniciação 
(20 alunos). Nos anos seguintes deu-se 
continuidade a essas turmas, criando-se em 
cada ano duas novas turmas de iniciação (20 
alunos). No ano letivo 2018-2019 o projeto foi 
alargado para o 2.º ciclo, com a criação de 
uma turma (12 alunos) do 5.º ano, em regime 
articulado e/ou supletivo, perspetivando-se um 
acréscimo progressivo de alunos, até ao 
máximo de 100 alunos. 

 
3. O plano de estudos foi devidamente aprovado 

pelo Ministério da Educação. 
 
4. O regulamento interno da EAMCN aplica-se 

ao Polo de Loures da Escola Artística de 
Música do Conservatório Nacional com as 
devidas adaptações, o qual deverá ser do 
conhecimento obrigatório de todos os 
encarregados de educação. 

 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações da Primeira Contraente 

 
São obrigações da Primeira Contraente: 

a) Ceder, à Segunda Contraente, os espaços 
considerados necessários e adequados, em 
função do número de alunos inscritos; 

b) Dotar o Polo do mobiliário essencial e 
adequado, em função das necessidades 
indicadas pela Segunda Contraente; 

c) Tendo sido adquirido, no arranque do projeto, 
um núcleo instrumental composto por um 
teclado, 12 violinos e 12 violoncelos, 
posteriormente apetrechado com mais um 
piano de cauda e um teclado, os instrumentos 
de cordas serão distribuídos em regime de 
aluguer aos alunos pela Segunda Contraente, 
sendo o valor desse aluguer aplicado na 
manutenção dos mesmos; 

d) Atribuir à Segunda Contraente uma 
comparticipação financeira anual de 1.000,00 
€ para aquisição/manutenção de instrumentos 
considerados imprescindíveis, em função do 
número de alunos em cada ano letivo; 

e) Disponibilizar recursos humanos suficientes 
para garantir a vigilância e o apoio às aulas, 
assumindo os respetivos encargos; 

f) Apoiar a realização anual do espetáculo final 
dos alunos do Polo de Loures. 

 
 

Cláusula Quarta 
Obrigações da Segunda Contraente 

 
São obrigações da Segunda Contraente: 
 
a) Comunicar, até 31 de julho de cada ano, 

relativamente ao ano letivo seguinte, os cursos 
a ministrar, o mapa do corpo docente e os 
horários de funcionamento das aulas; 

b) Assegurar um ensino de qualidade, afetando 
prioritariamente ao Polo de Loures da Escola 
Artística de Música do Conservatório Nacional 
professores em exercício de funções da 
Segunda Contraente, privilegiando o 
complemento de horário, mas sem recurso a 
trabalho extraordinário; 

c) Assegurar a realização de concertos de 
apresentação dos alunos do Polo de Loures 
da Escola Artística de Música do 
Conservatório Nacional, em temporada a 
definir anualmente, com o objetivo de divulgar 
a música e as atividades desenvolvidas; 

d) Promover o Polo de Loures da Escola Artística 
de Música do Conservatório Nacional para 
captação de novos alunos munícipes através 
de uma participação ativa nas iniciativas 
desenvolvidas pelo município e campanhas de 
sensibilização nas escolas de rede pública do 
concelho; 

e) Dar prioridade aos alunos residentes no 
concelho de Loures, em caso de empate nos 
resultados dos testes de admissão. 
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Cláusula Quinta 
Vigência e denúncia 

 
1. O presente protocolo vigora pelo período de 

dois anos, com início no ano letivo 2020/2021, 
podendo ser renovado por igual período se 
não for denunciado por qualquer das partes 
antes do seu termo. 

 
2. O protocolo pode ser denunciado por carta 

registada, com aviso de receção, até 90 dias 
antes do seu termo, ou até 31 de maio, com 
efeitos relativamente ao ano seguinte, com 
fundamento na falta de alunos ou no 
incumprimento das obrigações respetivas que 
comprometam irremediavelmente o 
funcionamento do Pólo de Loures da Escola 
Artística de Música do Conservatório Nacional 
na vertente letiva. 

 
3. A experiência pedagógica será avaliada 

anualmente pelo Ministério da Educação, 
através dos serviços centrais e regionais 
competentes. 

 
4. Em caso de extinção do Pólo de Loures da 

Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional, a Segunda Contraente garante a 
continuidade da frequência, nas suas 
instalações, aos alunos que pretendam 
concluir o ciclo de estudos. 

 
 

Cláusula Sexta 
Revisão 

 
O presente Protocolo será revisto por consenso 
entre as Contraentes e sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente quando 
a revisão seja indispensável para adequar a 
colaboração aos objetivos definidos. 

 
 

Cláusula Sétima 
Interpretação e Integração de Lacunas 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas do presente Protocolo, 
serão decididas por consenso entre as 
Contraentes. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures, aos __ de 
________ de 2020, destinando-se cada um dos 
exemplares a cada uma das Contraentes. 

 
 
 
 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Escola Artística de Música 
do Conservatório Nacional 

 
A Diretora 

 
Lilian Kopke 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de 11 trabalhadores, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
de reservas de recrutamento internas de 
procedimentos concursais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 433/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 2 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, nas áreas de formação de Direito e 
Dietética e Nutrição; 

 
C. Em resultado dos procedimentos concursais 

comuns de recrutamento para a carreira de 
Técnico Superior, nas áreas de formação 
supramencionadas, aprovados por deliberação 
da Câmara Municipal de Loures, na sua 35.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 10 de abril de 
2019 e publicados em Diário da República, 2.ª 
série, n.ºs 148, de 5 de agosto de 2019, Aviso 
n.º 12442/2019 (referência 3 - Direito) e 159, 
de 21 de agosto de 2019, Aviso n.º 
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13197/2019 (referência 1 - Dietética e 
Nutrição), foram constituídas reservas de 
recrutamento internas; 

 
D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela Câmara 
Municipal de Loures e inscrito na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho; 

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento, tendo em conta as atividades de 
natureza permanente a desenvolver pelos 
serviços municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão dos seguintes trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
das reservas de recrutamento internas dos 
procedimentos concursais publicados em Diário da 
Republica, 2.ª série, n.ºs 148, de 5 de agosto de 
2019, Aviso n.º 12442/2019 (referência 3 - Direito) 
e 159, de 21 de agosto de 2019, Aviso n.º 
13197/2019 (referência 1 - Dietética e Nutrição): 
 
 

Categoria 
Área 
de 

Formação 

N.º Postos 
de 

trabalho 

Unidade 
orgânica 

Técnico 
Superior 

Direito 

5 PM/DJA 
1 DCSH 
2 DGMA 
1 DOM 
1 DPFA/DCP 

Dietética 
e Nutrição 

 
1 

 
DRH/DSSOAP 

 
 
 
 
 
 
 

Loures, 19 de agosto de 2020. 
 

O Vereador  
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal comum de recrutamento, 
para a ocupação de 1 posto de trabalho da 
categoria de Técnico Superior, da carreira geral de 
Técnico Superior, para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a afetar ao Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 434/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica - 
Licenciatura em Engenharia Civil; 

 
C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
D. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela Câmara 
Municipal de Loures e inscrito na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho, prevendo-se, 
contudo, que o recrutamento venha a ocorrer 
apenas no próximo ano; 
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E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 30 
de julho de 2020, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

 
F. O Município de Loures não assume a posição 

de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º- A, do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Técnicos Superiores, na área 
de formação académica - Licenciatura em 
Engenharia Civil, de forma a assegurar o 
normal funcionamento dos serviços. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 
a ocupação de 1 posto de trabalho da categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, para a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a afetar ao Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística. 

 
 

Loures, 19 de agosto de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação da proposta n.º 218/2020, 
de 7 de agosto de 2020, apresentada pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR, referente 
à aprovação da adjudicação e da minuta de 
contrato adicional relativas aos trabalhos 
complementares da empreitada “Requalificação da 
Av. D. Dinis em Odivelas e Remodelação da Rede 
de Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 422/2020 

 
Considerando que: 
 
O Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na sua 
68.ª Reunião Ordinária, de 7 de agosto de 2020, 
aprovou remeter aos Municípios de Loures e 
Odivelas, a proposta n.º 218/2020 relativa à 
aprovação da adjudicação e da minuta de contrato 
adicional relativas aos trabalhos complementares 
da Empreitada "Requalificação da Av. D. Dinis em 
Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B”, 
Processo PEMP/25/208 e n.º 2874/OD-DOMHT, 
desenvolvido em Agrupamento de Entidades 
adjudicantes, à empresa Luís Frazão - Construção 
Civil e Obras Públicas, SA com o valor de 
53.678,17 € (cinquenta e três mil, seiscentos e 
setenta e oito euros e dezassete cêntimos), ao 
qual acresce IVA à taxa legal em vigor, valor da 
responsabilidade do Município de Odivelas. 
 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual (Código da Contratação Pública), 
com fundamentação de facto e de direito na 
informação I11305/2020 de 24 de julho, aprove a 
proposta n.º 218/2020, de 7 de agosto de 2020, 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2020 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 218/2020 
do Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas 
 

Considerando o conteúdo da informação com o registo 
I/11305/2020 referente à aprovação da adjudicação 
relativa a trabalhos complementares da Empreitada 
"Requalificação da Av. D. Dinis em Odivelas e 
Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a 
Odivelas - Fase 1B", Processo PEMP/25/208 e n.º 
2874/00-DOMHT, desenvolvido em Agrupamento de 
Entidades adjudicantes, à empresa Luís Frazão - 
Construção Civil e Obras Públicas, S.A. com o valor de 
53.678,17 € (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e 
oito euros e dezassete cêntimos), ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor, valor da responsabilidade do 
Município de Odivelas. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração delibere 
aprovar a adjudicação, bem como a Minuta de Contrato 
Adicional. 

 
Vogal do Conselho de Administração 

 
(a) Mónica Vilarinho 

 
 
 

CONTRATO ADICIONAL DE EMPREITADA N.º ....../20 
 

REQUALIFICAÇÃO 
DA AVENIDA D. DINIS EM ODIVELAS 

E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA A ODIVELAS - FASE 1B 
(AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E SIMAR LOURES/ODIVELAS) 

 
Entre: 
 
PRIMEIROS: Município de Odivelas, pessoa coletiva de 
direito público com o número 504293125, com sede na 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
2675-372 Odivelas, representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos 
Martins, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é conferida 
pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, doravante designado 
por SIMAR Loures/Odivelas, pessoa coletiva de direito 
público com o número 680009671, com sede na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 2, 2674-504 Loures, representado 
pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. 
Hugo Manuel dos Santos Martins, no uso da 
competência que lhe é conferida pela alínea c) do n.º 1 
do artigo 18.º do Regulamento de Organização dos 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, publicitado sob o aviso 
n.º 11181/2014, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 
193, de 07 de outubro de 2014. 
 

E 
 
SEGUNDA: Luís Frazão - Construção Civil e Obras 
Públicas, S.A., com sede na Rua Carlos Alves, n.º 3, 2.º 
Esq.º, 1600-515 Lisboa, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial, com o número único de matrícula 
e de identificação de pessoa coletiva 501748407, com o 
capital social da importância de 375.000,00 €, titular do 
alvará de empreiteiro de obras públicas com o número 
2205-PUB, inscrita desde 26 de julho de 1989, emitido 
pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção, neste ato representada por Jorge Manuel 
Ferraz dos Santos Cerqueira, titular do cartão de 
cidadão com o número de identificação civil xxxxxxxx, 
válido até ... de ............ de 2020, na qualidade de 
representante legal da mencionada sociedade, 
conforme certidão permanente, consultada online, com 
o código de acesso 0381-7834-4800, subscrita em 04 
de novembro de 2016 e válida até 04 de fevereiro de 
2021 e da procuração datada de 23 de novembro de 
2016. 
 
Tendo em conta as regras de entendimento para a 
constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, celebrado entre o Município de Odivelas e 
os SIMAR Loures/Odivelas, em 22 de outubro de 2018. 
 
Entre os contraentes é acordado o presente contrato 
adicional de empreitada, nos termos do n.º 2 do artigo 
370.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei número 18/2008 de 29 de janeiro , na sua 
redação atual, doravante designado CCP, o qual se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Âmbito) 
 

Na sequência da celebração do contrato de empreitada 
n.º 15/19, outorgado no dia 17 de abril de 2019, 
referente à Empreitada de Requalificação da Avenida D. 
Dinis em Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B 
(Agrupamento Município de Odivelas e SIMAR Loures e 
Odivelas), a qual foi consignada em 03 de fevereiro de 
2020, constatou-se a existência de trabalhos 
complementares. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 

 
1 - Os trabalhos complementares foram aprovados no 
que concerne à entidade Município de Odivelas, por 
deliberação da Câmara Municipal, na 11ª reunião 
ordinária, realizada em 15 de junho de 2020 e 
relativamente à entidade SIMAR Loures/Odivelas, por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, na ... .ª 
reunião ordinária, realizada em .... de ....... de 2020, 
mediante proposta constante na informação n.º 
................., de .... de ............ de 2020 e deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, na 11.ª reunião 
ordinária, realizada em 15 de junho de 2020, mediante 
proposta constante na informação n.º 
lnterno/2020/3463, de 28 de maio de 2020. 
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2 - A minuta contratual foi aprovada no que concerne à 
entidade Município de Odivelas, por deliberação da 
Câmara Municipal, na … .ª reunião ordinária, realizada 
em .... de .......... de 2020 e relativamente à entidade 
SIMAR Loures/Odivelas, por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na … .ª reunião ordinária, 
realizada em ........ de ....... de 2020 e deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, na … .ª reunião 
ordinária, realizada em ... de .......... de 2020. 

 
Cláusula Terceira 

(Preço contratual e Classificação Orçamental) 
 

1 - Os trabalhos complementares importam a quantia de 
53.678,17 € (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e 
oito euros e dezassete cêntimos), acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 
vigor. 
 
2 - O encargo resultante do presente contrato da 
responsabilidade do Município de Odivelas, tem 
cabimento na rubrica seguinte: COE - 
36.03/07.01.04.13; Plano - 2017/1/98, com o n.º 
1437/2020 e compromisso com o n.º …. /2020. 

 
Cláusula Quarta 

(Prazo e Duração Contratual) 
 

Os trabalhos complementares objeto do presente 
contrato serão realizados no decurso do prazo da 
empreitada. 

 
Cláusula Quinta 

(Caução) 
 

A execução dos trabalhos complementares será 
garantida pela caução apresentada pela segunda 
contraente, no valor de ................ € (....................), 
referente a .... % do preço contratual, sem IVA, prestada 
por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou 
garantidos pelo Estado, mediante a apresentação de 
garantia bancária ou seguro-caução a efetuar de acordo 
com o estipulado no ponto 15 do programa do 
procedimento. 

 
Cláusula Sexta 
(Lei Aplicável) 

 
No omisso, serão aplicadas as normas reguladoras do 
CCP. 

 
Cláusula Sétima 

(Foro Competente) 
 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Arquivo: 
 
a) Cópia da Certidão permanente, com o código de 

acesso 0381-7834-4800, subscrita em 04 de 
novembro de 2016 e válida até 04 de fevereiro de 
2021; 

b) Procuração datada de 23 de novembro de 2016; 

c) Cópia da Declaração emitida, em ... de .......... de 
2020, pelo Serviço Segurança Social Direta, 
comprovativa da situação contributiva da segunda 
contraente; 

d) Cópia da Certidão emitida, em ... de ......... de 2020, 
pelo Serviço de Finanças de Lisboa-5, 
comprovativa da situação tributária da segunda 
contraente; 

e) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com o 
número 2205-PUB, emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção; 

f) Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos pelo Ministério da Justiça - Direção Geral 
da Administração da Justiça e válidos até ... de 
........ de 2020, comprovativos de que o titular dos 
órgãos sociais da segunda contraente e a segunda 
contraente não se encontram nas situações 
previstas nas alíneas b) e h) do artigo 55.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
Para constar se lavrou o presente contrato que vai ser 
assinado pelos contraentes e por mim, Lina Maria 
Palma do Nascimento, Licenciada em Administração 
Regional e Autárquica, designada Oficial Público, 
conforme despacho de designação número 
46/PRES/2017, proferido pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, em 30 de outubro de 2017, nos 
termos do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
Celebrado em duplicado, em Odivelas a ... de ...... de 
2020, ficando um exemplar para cada um dos 
contraentes. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 366/2020 
 

de 14 de agosto de 2020 
 

(registo E/79226/2020, de 17 de agosto de 2020) 
 

Prorroga a Situação de Contingência - Alerta 
RCM n.º 63-A/2020, de 14 de agosto, 

que altera e republica 
a RCM n.º 55-A/2020, de 31 de julho 

 
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido, em 
articulação com as autoridade de saúde do 
concelho, do Delegado de Saúde Coordenador, 
Chefe dos Serviços de Saúde Pública do ACES de 
Loures e Odivelas e da DGS - Direção-Geral de 
Saúde, têm sido exarados e publicados vários 
despachos da Presidência e da Vereação da 
Câmara Municipal de Loures, determinando 
medidas adequadas e proporcionais, aplicáveis ao 
território do concelho de Loures, à organização e 
funcionamento dos serviços municipais e/ou 
integrantes do universo do Município, 
correspondendo aos estados de emergência, de 
contingência, de calamidade e alerta, em resposta 
à situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus - SARS-CoV2 - COVID-19. 
 
Estas medidas foram sempre acompanhadas da 
ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de 
Loures (desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
 
Na atualidade, e traduzindo a análise efetuada aos 
dados da situação epidemiológica, mantém-se a 
necessidade de manutenção da estratégia 
delineada pelas autoridades sanitárias, em 
articulação com o Município, e continuar a 
adotar medidas de prevenção, contenção e 
mitigação da transmissão da doença, de se 
observarem regras de ocupação, permanência, 
distanciamento físico e de higiene, sempre 
acompanhadas pela adesão da população do 
concelho de Loures no seu cumprimento. 
 
 
 
 
 

Considera-se igualmente oportuno continuar a 
valorizar o inexcedível trabalho dos 
profissionais de saúde, do setor social, dos 
trabalhadores de serviços públicos essenciais, 
de interesse geral e de outros setores de 
atividade económica e logística do concelho e 
do País, que, num notável esforço coletivo, 
continuam a manter e a pugnar por medidas de 
prevenção e comportamento social, que 
garantam uma diminuição da propagação do 
vírus e que permitam que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde 
continue a estar assegurada, sob pena de o 
esforço feito até aqui vir a ser desperdiçado. 
 
De todo o modo, mantendo como prioridade a 
prevenção e controle da doença, a contenção da 
pandemia e a garantia de segurança dos 
portugueses, entendeu o Governo e a DGS - 
Direção-Geral de Saúde dar continuidade ao 
processo de desconfinamento, prorrogando a 
declaração da Situação de Contingência e Alerta - 
mantendo a situação de alerta em todo o território 
nacional continental e a situação de contingência 
na Área Metropolitana de Lisboa. 
 
Em consequência, nos termos constitucionais 
e legais, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases 
de Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, do Sistema de Vigilância 
em Saúde Pública, estabelecido na Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, na sua redação atual 
e nos termos dos artigos 12.º e 13.º do DL n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei 
n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, e a RCM n.º 63-A/2020, de 14 de agosto, 
que altera e republica a RCM n.º 55-A/2020, de 
31 de julho, resolveu declarar a "Situação de 
Contingência" em toda a Região Metropolitana 
de Lisboa e a situação de "Alerta" no resto do 
território nacional, até às 23:59 h do dia 31 de 
agosto de 2020, continuando a adotar medidas 
excecionais e temporárias de resposta à 
situação em causa, sem prejuízo de 
prorrogação ou modificação destas medidas, 
consoante a evolução da situação 
epidemiológica o justificar. 
 
Com efeito, mantém-se a necessidade, por razões 
de saúde pública, de se observar regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico, 
bem como regras de higiene e, ainda, de manter 
em vigor medidas excecionais e específicas 
quanto a atividades relativas aos estabelecimentos 
de comércio a retalho, de prestação de serviços, 
estabelecimentos de restauração e ao acesso a 
serviços e edifícios públicos. 
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Mantém-se igualmente a necessidade, de a par 
destas medidas de saúde pública, aplicar de forma 
equilibrada e proporcional limitações à liberdade 
de concentração de pessoas em espaços públicos 
e na via pública, no encerramento de 
estabelecimentos de comércio a partir de 
determinada hora e na proibição de venda de 
bebidas alcoólicas. 
 
Admite-se que os horários dos estabelecimentos 
de comércio a retalho e de prestação de serviços 
nas áreas abrangidas pela declaração de situação 
de contingência (Área Metropolitana de Lisboa) 
passem a poder ser adaptados pelo Presidente da 
Câmara Municipal territorialmente competente, 
mediante parecer favorável da autoridade de 
saúde local e das forças de segurança, ou seja o 
horário de encerramento até às 20:00 horas e/ou 
de abertura (10:00 h), pode ser alterado mediante 
decisão informada do Presidente da Câmara 
respetivo. 
 
Considera-se ainda que os serviços públicos 
mantenham, preferencialmente, o atendimento 
presencial por marcação, determinando-se que o 
atendimento prioritário (grávidas, pessoas com 
dificuldade de locomoção, portadores de 
deficiência, etc.) possa ser realizado sem 
marcação prévia. 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito nos artigos 6.º e 
235.º e ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação vigente, que me foi delegada pela 
Câmara Municipal, e nos termos das 
competências próprias que me são conferidas 
pelos artigos 35.º , n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, 
alínea a), bem como o artigo 37.º, ambos do 
mesmo Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, determino: 
 
A- Enunciar a Síntese da RCM n.º 63-A/2020, 

de 14 de agosto, que altera e republica a 
RCM n.º 55-A/2020, de 31 de julho, 
aprovadas em Conselho de Ministros - 
Prorroga a Declaração da Situação de 
Contingência - Alerta. 

 
A declaração da situação de contingência - 

alerta - produz efeitos a partir das 00:00 
horas do dia 15 de agosto e cessa às 23:59 
horas do dia 31 de agosto de 2020, sem 
prejuízo de prorrogação e/ou modificação 
na medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 

 

Medidas especiais aplicáveis à Área 
Metropolitana de Lisboa 
 
•••• A transmissão da informação necessária à 

georreferenciação dos casos ativos e dos 
contactos em vigilância continua a realizar-
se mediante articulação das autoridades locais 
de saúde e das autarquias; 

 

•••• A monitorização do cumprimento das regras 
continua a verificar-se através de uma 
estrutura de monitorização da situação de 
alerta, contingência, para efeitos de 
acompanhamento regular das situações 
declaradas; 

 

•••• A desobediência e a resistência às ordens 
legítimas das entidades competentes, 
quando praticadas durante a vigência da 
situação de alerta e contingência e em 
violação das regras definidas, constituem 
crime e são sancionadas nos termos da lei 
penal, sendo as respetivas penas 
agravadas em um terço, nos seus limites 
mínimo e máximo. 

 
Outras medidas: 
 

•••• Na Área Metropolitana de Lisboa todos os 
estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, incluindo os que se 
encontrem em conjuntos comerciais, e os 
estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares, encerram às 
20:00 h. 

 

•••• Esta disposição pode, no que concerne a 
horários de funcionamento dos 
estabelecimentos, ou seja o horário de 
encerramento até às 20:00 h e/ou de 
abertura às 10:00 h, ser adaptado pelo 
presidente da câmara municipal 
territorialmente competente, mediante 
decisão informada e parecer favorável da 
autoridade local de saúde e das forças de 
segurança, sem prejuízo das regras 
especiais aplicáveis ao respetivo setor de 
atividade previstas no presente regime. 

 

•••• Excetuam-se: 
 
- Estabelecimentos de "restauração e 

similares" exclusivamente para efeitos de 
serviço de refeições no próprio 
estabelecimento, alargando até às 00:00 
horas a possibilidade de acesso ao público 
para novas admissões, estimulando o 
recurso a mecanismos de marcação prévia 
a fim de evitar situações de espera, e 
determina-se o encerramento destes 
estabelecimentos à 01:00 hora; 
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- Estabelecimentos de "restauração e 
similares" que prossigam a atividade de 
confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, 
diretamente ou através de intermediário, os 
quais não podem fornecer bebidas alcoólicas 
no âmbito dessa atividade; 

 
- Permanecem encerrados os "bares, outros 

estabelecimentos de bebidas sem 
espetáculos e os estabelecimentos com 
espaço de dança", mas passam a poder 
funcionar como cafés ou pastelarias, sem 
necessidade de alteração da respetiva 
classificação de atividade económica, se 
cumpridas as regras da DGS e os espaços 
destinados a dança permaneçam inutilizáveis 
para o efeito; 

 
- Postos de abastecimento de combustíveis 

podem encerrar às 22:00 h (ou mais tarde), 
sempre que o respetivo horário de 
funcionamento o permita, exclusivamente para 
efeitos de venda ao público de combustíveis e 
abastecimento de veículos; É proibida a 
venda de bebidas alcoólicas nas áreas de 
serviço ou nos postos de abastecimento de 
combustíveis; 

 
- Farmácias, consultórios e clínicas, 

designadamente clínicas dentárias e centros 
de atendimento médico veterinário com 
urgências; 

 
- Atividades Funerárias e conexas; 
 
- Estabelecimentos de prestação de serviços 

de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent-a-cargo) e de aluguer de 
veículos de passageiros sem condutor 
(rent-a-car), podendo, sempre que o respetivo 
horário de funcionamento o permita, encerrar 
à 01:00 h e reabrir às 06:00 h. 

 
•••• Mantêm-se abertas as "grutas" nacionais, 

regionais e municipais, públicas ou privadas; 
 
•••• A atividade desportiva mantém-se e sujeita 

às regras específicas para as atividades 
físicas e desportivas - a prática de atividade 
física e desportiva, em contexto de treino e em 
contexto competitivo, pode ser realizada sem 
público; 

 
•••• Continua a limitação de concentração de 10 

pessoas na Região Metropolitana de Lisboa, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar; 

 
 

•••• Os supermercados e hipermercados, 
incluindo os que se encontrem em conjuntos 
comerciais, podem encerrar às 22:00 h, sendo 
proibida a venda de bebidas alcoólicas 
entre as 20:00 h e as 22:00 h. 

 
•••• Os estabelecimentos de comércio a retalho 

e de prestação de serviços, bem como os 
que se encontrem em conjuntos comerciais, 
que habitualmente se encontrem autorizados a 
funcionar 24 horas por dia mas que, nos 
termos dos números anteriores, estejam 
obrigados a encerrar às 20:00 h, podem 
reabrir às 06:00 h. 

 
•••• É proibido o consumo de bebidas 

alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso 
ao público e vias públicas, excetuando-se os 
espaços exteriores dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas, devidamente 
licenciados para o efeito. No período após as 
20:00 h, esta exceção admite apenas o 
consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do 
serviço de refeições. 

 
•••• Continuam encerradas as atividades 

recreativas, de lazer e diversão, 
designadamente nos Salões de dança ou de 
festa; Parques de diversões e parques 
recreativos e similares para crianças; Outros 
locais ou instalações semelhantes às 
anteriores; Atividades em espaços abertos, 
espaços e vias públicas, ou espaços e vias 
privadas equiparadas a vias públicas; Desfiles 
e festas populares ou manifestações 
folclóricas ou outras de qualquer natureza, 
exceto se funcionarem em local autorizado, 
nos termos legais, pela autarquia local 
territorialmente competente e observem as 
orientações e instruções definidas pela DGS, 
em parecer técnico especificamente elaborado 
para o efeito; 

 
•••• A atividade operacional das forças e serviços 

de segurança e dos serviços de socorro a 
operar na Área Metropolitana de Lisboa, no 
âmbito da execução do presente regime, pode 
ser reforçada, em caso de necessidade, por 
efetivos de outras áreas geográficas, em 
articulação com a estrutura municipal de 
proteção civil. 

 
 
Regime contraordenacional por incumprimento 
das práticas sociais 
 
•••• Mantém-se em vigor a aplicação das 

contraordenações por incumprimento das 
práticas sociais que visam conter a pandemia 
da COVID-19: 
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•••• O valor das coimas varia entre os 100,00 € e 
os 500,00 € (euros) para as pessoas 
singulares. No caso das pessoas coletivas, 
situa-se entre os 1.000,00 e os 5.000,00 € 
(euros). 

 
•••• Este quadro sancionatório decorre do facto de 

a maioria dos novos contágios estarem 
associados ao incumprimento, em locais e 
eventos com aglomeração de pessoas, das 
normas de distanciamento físico decorrentes 
das situações de alerta, contingência e 
calamidade declaradas. 

 
•••• Cabe à GNR, PSP, à Polícia Marítima, à 

ASAE e às Polícias Municipais fiscalizar o 
cumprimento dos deveres estabelecidos. 

 
•••• Reitera-se a necessidade do cumprimento das 

várias regras preconizadas, designadamente: 
 
- A obrigatoriedade do uso de máscaras ou 

viseiras nos transportes públicos, em espaços 
e estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços, edifícios públicos, nas escolas e 
creches ou salas de espetáculos; 

 
- A não realização de eventos que impliquem a 

concentração de pessoas em número superior 
ao limite permitido; 

 
- A proibição de consumo de bebidas alcoólicas 

na via pública; 
 
- O cumprimento das regras de fornecimento e 

venda de bebidas alcoólicas; 
 
- Os infratores podem pagar a coima de 

forma voluntária e imediata após serem 
notificados, o que corresponderá ao valor 
mínimo previsto. 

 
 
B- Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Declaração de Situação de 
Contingência e Alerta e do regime 
contraordenacional aplicável, aprovados 
pelo Conselho de Ministros, determino para 
o território do Concelho de Loures, o 
seguinte: 

 
1- A continuidade da suspensão e o 

cancelamento de todos os eventos, em 
espaço fechado ou ao ar livre, que impliquem 
a concentração de pessoas em número 
superior a 10 (dez) presenças, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar; 

 
 
 

2- A realização de atividades desportivas (aulas, 
treinos e competições) nas piscinas e 
pavilhões municipais, condicionadas às 
orientações específicas e/ou pareceres 
técnicos emitidos pela DGS - Direção- Geral 
de Saúde quanto ao seu funcionamento; 

 
3- A continuidade da suspensão da atividade nos 

polos da Academia dos Saberes, na Escola de 
Prevenção e Segurança e de todas a ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento, com 
exceção da distribuição aos munícipes de 
máscaras sanitárias e outros apoios 
comunitários; 

 
4- A manutenção da atividade na creche 

municipal, cumprindo todas as regras 
higiénicas e sanitárias determinadas pela 
DGS; 

 
5- A manutenção da atividade e funcionamento 

de bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
municipais, com horário reduzido, lotação 
limitada, distanciamento físico e regras 
sanitárias aplicáveis; 

 
6- A reabertura das atividades de feiras e 

mercados de rua, condicionada à evolução da 
situação epidemiológica e à decisão das 
respetivas entidades gestoras (Juntas/Uniões 
de Freguesias), mediante a prévia elaboração 
de "planos de contingência" e parecer da 
Autoridade de Saúde; acompanhado de ações 
de sensibilização de todos os feirantes e 
comerciantes, relativas à implementação do 
"plano de contingência", sobre outras medidas 
de prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo o cumprimento de todas as regras 
aplicáveis a este tipo de eventos; 

 
7- Admite-se que os horários dos 

estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, ou seja o horário de 
encerramento até às 20:00 h e/ou de abertura 
às 10:00 h, possam ser adaptados pelo 
Presidente da Câmara Municipal, mediante 
decisão informada e auscultação das 
Juntas/Uniões de Freguesias, Associações 
Representativas dos Setores Empresariais e 
Socioprofissionais, e parecer favorável da 
autoridade de saúde local e das forças de 
segurança, sem prejuízo das regras especiais 
aplicáveis ao respetivo setor de atividade 
previstas no presente regime; 
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8- O funcionamento da atividade nos cemitérios 
continua limitado a um número máximo de 10 
(dez) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias fúnebres, 
condicionadas à adoção de medidas 
organizacionais e ao controlo das distâncias 
de segurança; na realização de funerais e 
cerimónias fúnebres, do limite anteriormente 
fixado não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 

 
9- Mantém-se o regular funcionamento de todos 

serviços municipais de atendimento presencial 
à população, incluindo as tesourarias; no 
entanto, os referidos atendimentos, devem ser 
agendados com marcação prévia (por via 
telefónica e/ou recorrendo à internet), 
determinando-se que o atendimento prioritário 
(grávidas, pessoas com dificuldades de 
locomoção, portadores de deficiência, etc.) 
possa ser realizado sem marcação prévia; 
devendo, no entanto, todos os atendimentos 
salvaguardar as medidas e condições 
específicas de funcionamento dos serviços, 
incluindo regras de lotação, utilização de 
equipamentos de proteção individual e 
distanciamento físico; 

 
10- O desenvolvimento regular das atividades de 

fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 

 
11- A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, recorrendo ao 
regime laboral de teletrabalho, ao sistema 
rotativo e ao uso obrigatório de máscara 
cirúrgica em contexto de trabalho; 

 
12- A continuidade da suspensão da cedência do 

serviço de transportes a todas as entidades 
externas, independentemente de ter já sido 
autorizada, bem como suspender todo o apoio 
logístico e de meios para iniciativas ou 
eventos realizados por entidades externas; 

 
13- A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; funcionamento 
condicionado ao cumprimento das regras 
sanitárias aplicáveis, dos Parques Urbanos de 
Santa Iria de Azóia, da Quinta dos Remédios e 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique; 

 
 

14- A continuidade da atividade da LouresParque - 
Empresa Municipal de Estacionamento; E.M., 
Unipessoal, Lda., incluindo a ação 
fiscalizadora do cumprimento do pagamento 
do estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 
marcação prévia, com as exceções 
anteriormente referidas quanto ao atendimento 
prioritário; 

 
15- A manutenção operacional do Centro de 

Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 
situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 

 
16- A adoção por parte dos diferentes serviços 

municipais de medidas necessárias à garantia 
dos apoios aos agentes de proteção civil nas 
suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que estejam em 
perigo pessoas e bens, sempre que solicitados 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
17- A recomendação aos munícipes para que 

contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, através dos canais digitais/internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 

 
18- A manutenção do reforço do Fundo de 

Emergência Social, mantendo, sempre que 
possível, a antecipação de transferência de 
recursos financeiros, e o financiamento 
adicional destinado às Organizações Sociais e 
Associações de Bombeiros, a fim de, entre 
outros apoios, disponibilizar E.P.I.'s - 
Equipamentos de Proteção Individual aos 
trabalhadores dos serviços essenciais e suas 
estruturas associativas, o apoio social às 
populações mais fragilizadas, e permitindo, 
deste modo, reforçar a capacitação destas 
Instituições e melhorar a sua capacidade 
operacional de apoio às populações do 
concelho; 

 
19- Continuação das medidas de flexibilização e 

moratória do pagamento de rendas do foro 
habitacional e não habitacional do parque 
municipal, durante os meses respeitantes ao 
"estado de emergência e de calamidade" (e do 
mês subsequente), mantendo em vigor os 
respetivos contratos de arrendamento e desde 
que se verifiquem, comprovadamente, os 
pressupostos de quebra do rendimento do 
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agregado familiar superior a 20% do 
rendimento e/ou uma taxa de esforço superior 
a 35%, permitindo que o pagamento dos 
respetivos valores deva ser efetuado dentro 
dos 12 meses contados do termo desse 
período, em prestações mensais não 
superiores a um duodécimo do montante total, 
pagas juntamente com a renda de cada mês; 

 
20- Finalmente, apelar à população do concelho 

de Loures para continuar a adotar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, 

designadamente a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de máscaras na 
comunidade, especialmente em espaços 
interiores fechados, por exemplo em 
transportes públicos, em supermercados, 
farmácias, lojas ou qualquer estabelecimento 
comercial, enquanto medidas adicionais de 
proteção, de prevenção e de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 

oficiais, recorrendo às páginas das respetivas 
entidades públicas, obtendo desta forma 
informação fidedigna; 

 
c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contacto preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos. 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na RCM n.º 63-A/2020, 
de 14 de agosto, que altera e republica a RCM 
n.º 55-A/2020, de 31 de julho, iniciando-se às 
00:00 horas do dia 15 de agosto e cessando às 
23:59 horas do dia 31 de agosto de 2020, sem 
prejuízo de prorrogação e/ou modificação na 
medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 

 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 

DESPACHO n.º 373/2020 
 

de 17 de agosto de 2020 
 

(registo E/79738/2020, de 18 de agosto de 2020 
 

Subdelegação de competências 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020 
(E/5103/2020.01.14), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos "Loures Municipal" n.º 
1, de 15 de janeiro de 2020 e no Edital n.º 
22/2020, datado de 13 de janeiro de 2020, e 
objetivando-se conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, subdelego na Senhora 
Chefe da Divisão de Contabilidade e Património, 
Dr.ª Paula Cristina Martins Louro, as seguintes 
competências no âmbito da respetiva Divisão: 
 
 
I- No âmbito da Contratação e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
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3. Autorizar a realização de despesas no âmbito 
de procedimentos efetuados junto de 
Conservatórias do Registo Predial, da 
Autoridade Tributária e Aduaneira e de 
Notários e desenvolvidos no âmbito das 
competências do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento - 
Divisão de Contabilidade e Património, até ao 
valor de 1.000,00 € (mil euros), IVA incluído. 

4. Validar as requisições internas. 
 
 
II- No âmbito da Gestão de Recursos 

Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
 
 

III- No âmbito de outras Áreas de Atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor; 

 
2. Elaborar e manter atualizado o cadastro dos 

bens móveis e imóveis do Município; 
 
3. Praticar os atos necessários à gestão e 

administração do Património Municipal, 
designadamente assegurando a sua 
conservação, manutenção e valorização, com 
exceção do património afeto à habitação 
social; 

 
4. Exercer as competências, no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro, 
quanto à gestão do património imobiliário 
público sem utilização localizado no território 
do concelho de Loures. 

 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
A prática de todos os atos administrativos, 
incluindo a prática de atos de administração 
ordinária, inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como a tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. Exercer as competências necessárias à 

direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo; 
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5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos, 

nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, n.º 22/2020, datado de 
13 de janeiro de 2020 (E/5103/2020.01.14), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada, mensalmente, a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 17 
agosto de 2020. 
 
É revogado o Despacho n.º 74/2020, datado de 20 
de janeiro de 2020 (E/10242/2020.01.24), 
publicitado no Boletim de Deliberações e 
Despachos "Loures Municipal" n.º 2, de 29 de 
janeiro de 2017 e no Edital n.º 74/2020, de 20 de 
janeiro de 2020, a partir de 17 de agosto de 2020. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

(Por delegação/subdelegação de competências 
do Sr. Presidente da Câmara - Despacho n.º 22/2020, 

de 13.01.2020 (E/5103/2020.01.14), 
Boletim de Deliberações e Despachos "Loures Municipal" 
n.º 1, de 15.01.2020, Edital n.º 22/2020, de 13.01.2020) 

 
(a) Filipe Caçapo 

 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 184/DCP/PL 

 
de 12 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de agosto de 2020, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
(registo E/69559/2020, de 14 de agosto de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 17 e 28 de agosto de 
2020 por motivo de férias, proponho que a Dr.ª 
Sandra Paiva me substitua e lhe sejam atribuídas 
as competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do DPFA, no despacho n.º 74/2020, 
datado de 20 de janeiro. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente. 

 
 

A Chefe de Divisão da Contabilidade e Património 
 

(a) Paula Louro 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 189/DPCA 

 
de 12 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de agosto de 2020, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
(registo E/77800/2020, de 14 de agosto de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 14 a 21 de agosto, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram delegadas pelo Sr. 
Diretor do DPFA (despacho n.º 140/2017, de 15 de 
novembro), pela técnica superior Dora Antão. 
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Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que a mesma seja remetida à 
Secção de Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Chefe da Divisão 
de Planeamento e Controlo de Atividades 

 
(a) Luís Paulo 

 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 530/DCA/VA 

 
de 12 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de agosto de 2020, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
(registo E/7774612020, de 14 de agosto de 2020) 

 
Coordenação do trabalho 

na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 
no período de férias 

 
Por motivo de ausência do signatário nos dias 17 
e 18/08/2020, propõe-se que sejam cometidas as 
competências que me foram delegadas através do 
despacho 76/2020, de 24 de janeiro, no Técnico 
Superior Rui Miguel dos Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXP - Expediente, para 
divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 32/DPFA/FC 

 
de 20 de agosto de 2020 

 
(registo E/81105/2020, de 25 de agosto de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário durante o 
período compreendido entre 24/08/2020 e 
07/09/2020 por motivos de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pela Dr.ª 
Susana Fonseca, Chefe de Divisão de Gestão 
Financeira com as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas no Despacho do Sr. 
Presidente n.º 22/2020, de 14 de janeiro. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 

 
 

Por delegação e subdelegação de competências 
do Sr. Presidente 

 
O Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
 

(a) Filipe Caçapo 
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CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 46/DC/UBLP/FS 

 
de 11 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de agosto de 2020, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

(registo E/77371/2020, de 14 de agosto de 2020) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias compreendido entre 17 e 18 de 
agosto e entre 20 de agosto e 11 de setembro, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências delegadas 
através do despacho n.º 72/2020, de 22 de janeiro, 
por Ana Cristina Gomes Monteiro, responsável 
técnica pela Biblioteca Municipal José Saramago. 
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DGDMA/Expediente para 
efeitos de divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Unidade 
de Bibliotecas e Leitura Pública 

 
(a) Fernanda Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
 

INFORMAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 40/DAIC/CG 

 
de 13 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de agosto de 2020, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

(registo E/78246/2020, de 14 de agosto de 2020) 
 

Substituição do chefe da Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação, 

de 24 de agosto a 11 de setembro 
 

Considerando a ausência do signatário, de 24 de 
agosto a 11 de setembro, por motivo de férias, 
propõe-se que as competências que me foram 
delegadas, através do despacho número 26/2020, 
sejam asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Rita Maria Gomes Correia, número 
informático 32463. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelo 
Expediente, junto das unidades orgânicas, para os 
efeitos devidos. 

 
 

Loures, 13 de agosto de 2020 
 

O chefe da Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 229/DO/PR 

 
de 13 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de agosto de 2020, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Obras Municipais, em substituição 
por subdelegação de competências 

(Informação n.º 22/DOM/AP, de 28 de julho de 2020) 
 

(registo E/78445/2020, de 17 de agosto de 2020) 
 

Substituição em período de férias 
de 21/08/2020 a 04/09/2020 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 21/08/2020 e 04/09/ 
2020 por motivos de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 126/2020, datado de 12/03/2020, 
pelo Técnico Superior Engenheiro Paulo Bravo 
entre 21/08/2020 e 28/08/2020, e pelo Técnico 
Superior Engenheiro Alexandre Santos entre 
31/08/2020 e 04/09/2020. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 

 
 

Por subdelegação da Diretora do Departamento 
 

O Chefe da Divisão de Obras 
 

(a) Paulino Reis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 0376/Dl/LL 

 
de 14 de agosto de 2020 

 
(registo E/78876/2020, de 19 de agosto de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 24/08/2020 a 04/09/2020, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas através do Despacho 
52/2020, de 15/01/2020, possam ser asseguradas 
pelo técnico desta Divisão: 
 
Carlos Alberto Rodrigues Lestre. 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDMA/Expediente. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Luís Lopes 
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EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 145/DISE/DR 

 
de 13 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de agosto de 2020, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Educação 

 
(registo E/78948/2020, de 20 de agosto de 2020) 

 
Substituição de período de férias 

da Chefe de Divisão 
de Intervenção Socioeducativa 

 
Considerando a minha ausência por motivo de 
férias, durante o período compreendido entre os 
dias 17 e 31 de agosto de 2020, proponho que as 
competências que me foram delegadas através do 
Despacho n.º 118/2020, de 2 de março, pela Sr.ª 
Diretora de Departamento de Educação, Dr.ª Ana 
Paula Santos Silva, sejam asseguradas pela Sr.ª 
Coordenadora da Área de Projetos e Eventos 
Artísticos, Dr.ª Paula Maria Serra Policarpo. 
 
Caso seja aprovada superiormente, proponho o 
envio desta informação à DGDMA/Expediente 
para divulgação. 

 
 

(a) Dina Ribeiro 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TURISMO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 53/DT/SMS 

 
de 20 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de agosto de 2020, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

(registo E/81032/2020, de 21 de agosto de 2020) 
 

Substituição na ausência da signatária 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 21 e 28 de agosto, a minha substituição seja 
assegurada pela Técnica Superior Maria Elisabete 
Damas das Neves, e de 31 de agosto a 3 de 
setembro, pela Técnica Superior Rita Cristina 
Esteves Matos Gigante Santos, com as 
competências que me foram delegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Sílvia Mendes Santos 
 

Chefe de Divisão 
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AMBIENTE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 385/DA/DZVF/JL_2020 

 
de 20 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 23 de agosto de 2020, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Ambiente 

 
(registo E/80689/2020, de 24 de agosto de 2020) 

 
Substituição do Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta, 
no período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário 
de 24/08/2020 a 04/09/2020, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas, através do Despacho n.º 
346/2020, de 24/07/2020, sejam asseguradas 
nesse período pelo técnico superior André Moraes 
Dorotêa Fabião. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pela DGDMA/Expediente. 

 
 

(a) João Lucas 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

INTERVENÇÃO LOCAL 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 036/GIL/MCG/2020 

 
de 21 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 25 de agosto de 2020, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/81477/2020, de 25 de agosto de 2020) 

 
Substituição de período de férias 

da Coordenadora 
do Gabinete de Intervenção Local 

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, durante o período compreendido 
entre os dias 24 de agosto e 9 de setembro do 
corrente ano, proponho que as competências que 
me foram delegadas através do Despacho n.º 
28/2020, de 13 de janeiro, sejam asseguradas 
pela técnica superior Maria Carlos Simão Martins 
dos Santos. 
 
A merecer concordância superior, proponho o 
envio desta informação à DGDMA/Expediente 
para divulgação. 

 
 

A Coordenadora 
 

do Gabinete de Intervenção Local 
 

(a) Maria do Carmo Guilherme 
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PLANEAMENTO 

E 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 39/AL/DRU/2020 

 
de 11 de agosto de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de agosto de 2020, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento e Gestão Urbanística 
 

(registo E/77362/2020, de 26 de agosto de 2020) 
 

Substituição da Chefe de Divisão 
de Reabilitação Urbana, 

no período de férias 
 

Considerando a ausência ao serviço da signatária 
de 17/08/2020 a 31/08/2020, por motivo de férias, 
propõe-se que as competências que estão 
subdelegadas, através de Despacho n.º 62/2020, 
de 21/01/2020, sejam asseguradas no período: 
 
•••• 24/08/2020 a 31/08/2020 pela técnica superior 

Arqt.ª Cristina Parreira. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pela DGDMA/Expediente. 

 
 

(a) Ana Luís 
Chefe de Divisão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 11850/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Anabela Cristina Fernandes Santos 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Técnica 
Superior Anabela Cristina Fernandes Santos nesta 
Câmara Municipal, com efeitos a 30 de junho de 
2020, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 

 
12 de junho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 157, de 13 de agosto de 2020] 
 
 
 
 

AVISO n.º 11851/2020 
 

Extinção do vínculo de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas 
por tempo indeterminado 

das categorias de assistente técnico 
e assistente operacional 

 
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
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Titulares da categoria de Assistente Técnico, da 
carreira geral de Assistente Técnico: Maria de 
Fátima Pires Rodrigues em 01/03/2020, posição 1, 
nível 5 e Tomás Manuel Roberto Roque em 
01/12/2019, entre a 4.ª e 5.ª posição, entre o 9.º e 
10.º nível. 
 
Titulares da categoria de Assistente Operacional, 
da carreira geral de Assistente Operacional: 
Graciosa Lurdes Silva Loureiro Teixeira em 
01/12/2019, posição 5, nível 5; Maria Helena 
Ferreira Lourenço Dangue Costa em 01/12/2019, 
posição 4, nível 4; Maria Helena Rodrigues das 
Neves Antunes em 01/06/2020, posição 4, nível 4; 
Maria João Silva Gomes em 01/10/2019, posição 
4, nível 4; Maria Lucília Carvalho Ferreira Franco 
em 01/01/2020, posição 4, nível 4, Mário Rui 
Vicente Gonçalves em 01/02/2020, posição 4, 
nível 4 e Nuno Fonseca da Cruz em 14/02/2020, 
posição 4, nível 4. 

 
15 de julho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 157, de 13 de agosto de 2020] 

 
 
 

AVISO n.º 11852/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

da carreira/categoria de técnico superior, 
na área de formação de dietética e nutrição 

Lista unitária de ordenação final homologada 
 

Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, 
na área de formação de Dietética e Nutrição, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
159, de 21 de agosto de 2019, através da ref.ª 1 
do Aviso n.º 13196/2019, da homologação da lista 
unitária de ordenação final, por despacho do Sr. 
Vereador dos Recursos Humanos de 20 de julho 
de 2020, que se encontra afixada nas instalações 
do Departamento dos Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Loures, sita na Rua Dr. 
Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica. 

 
 

21 de julho de 2020. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 157, de 13 de agosto de 2020] 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 11853/2020 
 

Procedimento concursal 
para constituição de reserva de recrutamento 

para a carreira de assistente operacional, 
na área funcional de cozinha 

 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 54.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 29 de janeiro de 2020, torna-se 
público que, por despacho do Sr. Vereador dos 
Recursos Humanos de 25 de março de 2020, 
exarado na informação n.º 63/DGRH/APG/CS-PO, 
de 12 de março de 2020, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento, para 
futura ocupação de posto(s) de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional, da carreira 
de Assistente Operacional, na área funcional de 
cozinha, afetos ao Departamento de Educação e 
ao Departamento de Recursos Humanos. 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
nos artigos 6.º, 9.º e 15.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, complementado pelas seguintes funções, 
relacionadas com a gestão dos refeitórios 
municipal ou escolares: executar tarefas tendentes 
à preparação de bens, confeção de refeições e de 
apoio geral, designadamente, em termos de 
procedimentos ao nível da limpeza de instalações 
e utensílios de trabalho e de higiene e segurança 
alimentar, indispensáveis ao funcionamento 
daqueles equipamentos; exercer as demais 
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funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: escolaridade 
obrigatória, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
21 de julho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 157, de 13 de agosto de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 11854/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

da carreira/categoria de assistente operacional, 
na área profissional de carpinteiro de limpos 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área de carpinteiro de limpos, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, através da 
referência 1 do Aviso n.º 18715/2019, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 20 de julho de 2020, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento dos 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

 
 
 
 
 
 
 

23 de julho de 2020. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 157, de 13 de agosto de 2020] 
 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 1587/2020 

 
Prestação de serviços para a elaboração do 
estudo prévio, projeto base e projeto de execução, 
para a reabilitação e recuperação do edifício 4 de 
Outubro, sito em Loures. 

 
Aviso de prorrogação de prazo 

do Anúncio de procedimento n.º 8793/2020, 
de 2020-08-06, com ID 413451965 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Telefone: 211150100 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
CANDIDATURAS 
 
Até às 17:00 do 24.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
14 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 9.º dia a contar da data de envio 
do convite 
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19 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/08/14 
 
22 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 159, de 17 de agosto de 2020] 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 411/2020 

 

 

12.ª Alteração Orçamental Permutativa 

 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 

 

 

 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.518.286,00 56.868.286,00 56.868.286,00

Impostos Indiretos 3.044.262,00 1.200.855,00 1.200.855,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 2.337.353,00 4.180.760,00 4.180.760,00

Rendimentos de Propriedade 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00

Transferências Correntes 32.176.892,50 34.778.055,50 34.778.055,50

Venda de Bens e Serviços Correntes 10.276.120,00 10.276.120,00 10.276.120,00

Outras Receitas Correntes 12.513.435,00 12.398.435,00 12.398.435,00

Total Receitas Correntes 122.186.348,50 122.022.511,50 0,00 0,00 122.022.511,50

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 163.529,00 163.529,00 163.529,00

Transferências de Capital 16.514.106,50 15.733.239,50 15.733.239,50

Passivos Financeiros 4.650.199,00 4.650.199,00 4.650.199,00

Outras Receitas de Capital 128.900,00 128.900,00 128.900,00

Total Receitas de Capital 21.456.734,50 20.675.867,50 0,00 0,00 20.675.867,50

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Saldo da Gerância Anterior 30.806.885,13 30.806.885,13

Total Outras Receitas 37.500,00 30.844.385,13 0,00 0,00 30.844.385,13

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.542.764,13 0,00 0,00 173.542.764,13

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 51.195.486,00 51.271.236,00 51.271.236,00

Aquisição de Bens e Serviços 47.696.444,13 48.748.240,63 630.000,00 630.000,00 48.748.240,63

Juros e Outros Encargos 346.338,00 346.338,00 346.338,00

Transferências Correntes 20.097.976,00 20.191.590,50 20.191.590,50

Subsídios 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Outras Despesas Correntes 1.174.718,00 1.174.718,00 1.174.718,00

Total Despesas Correntes 121.560.962,13 122.782.123,13 630.000,00 630.000,00 122.782.123,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 48.125.953,00 42.801.018,00 42.801.018,00

Transferências de Capital 4.481.078,00 4.525.752,00 4.525.752,00

Ativos Financeiros 0,00 0,00 0,00

Passivos Financeiros 3.433.871,00 3.433.871,00 3.433.871,00

Total Despesas de Capital 56.040.902,00 50.760.641,00 0,00 0,00 50.760.641,00

TOTAL GERAL 177.601.864,13 173.542.764,13 630.000,00 630.000,00 173.542.764,13

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 

 

 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

(2)

TOTAL (1)+(2) (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS 

CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

125.870.216,02

18.007.176,61

140.789.299,74

1,14

122.022.511,50

SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE*
21.854.881,13

143.877.392,63

122.782.123,13

3.088.092,89

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L 

PRAZOS ]

12ª Alteração Permutativa - 

2020

 

 

 

* De acordo com o estipulado no nº 5 do artº 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. 

 

** O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.088.092,89 €. 



Alteração 

Permutativa 

Orçamento

da Despesa





Alteração

Permutativa

GOP’s





Listagem da 

Alteração

Permutativa





 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 421/2020 

 

 

Revitalização Urbana de Moscavide 

 

Programa do Concurso e Caderno de Encargos 

do procedimento tendente à celebração de um contrato de cedência em direito de superfície 

de uma parcela de terreno, com a área de 8.122 m2, com direito de utilização do subsolo, 

para construção de um equipamento 

e construção de um parque para estacionamento automóvel subterrâneo 

 



  

1 | 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 
 

 

PROGRAMA DO CONCURSO para cedência do direito de superfície com 
direito de utilização do subsolo, para construção de um equipamento e 
construção de um parque para estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 40 anos, em parcela de terreno 
municipal em Moscavide. 
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1. Objeto do concurso 

 
1.1 O presente concurso tem por objeto a cedência em direito de superfície de uma parcela 
de terreno, delimitada em planta anexa, com a área de 8.122 m2, com direito de utilização do 
subsolo, para construção de um equipamento e construção de um parque para estacionamento 
automóvel subterrâneo e subsequente exploração pelo prazo de 40 anos. 
1.2 Os interessados na participação no presente procedimento com vista à construção do 
equipamento e à exploração da atividade inerente a tal equipamento terão, obrigatoriamente, 
de desenvolver atividades que correspondam aos seguintes CAE’s: 

- Alojamento, restauração e similares;  

- Atividades de informação e de comunicação; 

- Atividades financeiras e de seguros; 

- Atividades imobiliárias;  

- Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares;  

- Atividades administrativas e dos serviços de apoio;  

- Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória;  

- Educação;  

- Atividades de saúde humana e apoio social;  

- Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas;  

- Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 
 
 
2. Entidade cedente 
 
A entidade cedente é o Município de Loures sito na Praça da República, 2674-501 Loures, com 
o endereço de correio eletrónico geral@cm-loures.pt, sítio eletrónico www.cm-loures.pt e 
telefone 21115100. 
 
 
3. Órgão que tomou a decisão de cedência do direito de superfície 
 
A deliberação de cedência do direito de superfície foi tomada pela Câmara Municipal de Loures, 
na sua reunião --------------- datada de ------------, e devidamente autorizada pela Assembleia 
Municipal de Loures, por deliberação na sua reunião --------------- datada de ------------. 
 
 
4. Consulta e fornecimento do processo de concurso 
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4.1 O processo de concurso pode ser consultado, todos os dias úteis, na Divisão de Contabilidade 
e Património, sita na Rua Augusto Pacheco, n.º 4 e 4A, 2670-536 Loures durante as horas 
normais de expediente (9:00-12:30H/14:00-16:00H), desde a data do início do concurso, até ao 
dia em que terminar o prazo para apresentação das propostas. 
4.2 As peças do concurso serão integralmente disponibilizadas em Edital, a afixar nos lugares de 
estilo do Município e da sede da freguesia onde se localiza o terreno e no sítio eletrónico 
www.cm-loures.pt. do Município de Loures. 
4.3 O concurso é publicitado no jornal local e no jornal nacional mais lido no Concelho. 
 
5. Esclarecimentos 
 
5.1 Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso 
devem ser solicitados pelos interessados, por escrito, no primeiro terço do prazo fixado para a 
apresentação das propostas. 
5.2 Os esclarecimentos a que se refere o número anterior são prestados por escrito, pelo júri do 
concurso, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 
5.3 A Câmara Municipal de Loures pode proceder à retificação de erros ou omissões das peças 
do concurso nos termos e no prazo previstos no número anterior. 
5.4 Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores serão disponibilizados 
no sítio eletrónico www.cm-loures.pt. do Município de Loures e juntos às peças do concurso que 
se encontrem patentes para consulta. 
5.5 Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores fazem parte 
integrante das peças do concurso a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de 
divergência. 
 
 
6. Erros e omissões do caderno de encargos 
 
6.1 Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 
interessados devem apresentar à Câmara Municipal de Loures uma lista na qual identifiquem, 
expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados e que 
digam respeito a: 
a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 
b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto 
do contrato a celebrar; ou 
c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não 
considere exequíveis. 
6.2 Excetuam-se do disposto no número anterior os erros e as omissões que os concorrentes, 
atuando com a diligência objetivamente exigível em face das circunstâncias concretas, apenas 
pudessem detetar na fase de execução do contrato. 
6.3 A apresentação da lista referida no n.º 1, por qualquer interessado, suspende o prazo fixado 
para a apresentação das propostas desde o termo do segundo terço daquele prazo até à 
publicitação da decisão ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo. 
6.4 A suspensão prevista no número anterior pode ser mantida pela Câmara Municipal de Loures 
por um período único de, no máximo, mais 60 dias contínuos, o qual não pode ser sujeito a 
prorrogação. 
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6.5 As listas com a identificação dos erros e das omissões detetadas pelos interessados devem 
ser disponibilizadas no sítio eletrónico www.cm-loures.pt. do Município de Loures e juntos às 
peças do concurso que se encontrem patentes para consulta. 
6.6 Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, ou até ao termo do período 
de suspensão daquele prazo, a Câmara Municipal de Loures deve pronunciar-se sobre os erros 
e as omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que não 
sejam por ela expressamente aceites. 
6.7 A Câmara Municipal de Loures deve identificar os termos do suprimento de cada um dos 
erros ou das omissões aceites. 
6.8 A decisão prevista no número anterior é publicitada no sítio eletrónico www.cm-loures.pt. 
do Município de Loures e junta às peças do procedimento que se encontrem patentes para 
consulta. 
 
 
7. Júri do concurso 
 
7.1 O concurso é conduzido por um júri, constituído por 7 (sete) membros designados pela 
Câmara Municipal de Loures, sendo 5 (cinco) deles efetivos e 2 (dois) suplentes. 
7.2 O júri poderá recorrer a assessoria de técnicos das várias especialidades da Câmara 
Municipal de Loures. 
7.3 Compete ao júri exercer as competências legalmente previstas, incluindo: 
a) Proceder à apreciação das propostas; 
b) Elaborar os relatórios de análise das propostas. 
7.4 Cabe ainda ao júri exercer a competência que lhe seja delegada pela Câmara Municipal de 
Loures, não lhe podendo esta, porém, delegar a competência para a decisão de adjudicação do 
direito de superfície. 
7.5 O júri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as 
propostas apresentadas que considere necessários para efeito de análise e da avaliação das 
mesmas. 
 
 
8. Modo de apresentação de proposta e dos demais documentos 
 
8.1 A entrega de propostas para o presente concurso deverá ser efetuada por carta fechada, 
mediante apresentação de uma versão original da proposta e uma versão de cópia desse mesmo 
original. 
8.2 A entrega das propostas deverá ser efetuada nas instalações do Município de Loures, Divisão 
de Contabilidade e Património, sita na Rua Augusto Pacheco, n.º 4 e 4A, 2670-536 Loures. A 
entrega a efetuar nas instalações poderá sê-lo em qualquer dia útil até às 16h00 (dezasseis 
horas). 
8.3 Caso a proposta seja remetida por correio, deve ser endereçada para Divisão de 
Contabilidade e Património, do Município de Loures, sita na Rua Augusto Pacheco, n.º 4 e 4A, 
2670-536 Loures e apresentada em dois envelopes, sendo o envelope interior fechado e com a 
indicação da palavra “proposta” seguida do título do presente concurso. 
 
 
9. Conteúdo da proposta e seus documentos  
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A proposta deverá ser instruída com os seguintes documentos, que se consideram obrigatórios: 
 
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em 
conformidade com o modelo constante do Anexo I ao presente Programa de Concurso, assinada 
pelo concorrente ou por quem tenha poderes para o obrigar. 
Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração deve ser 
assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser 
juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, 
não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou 
respetivos representantes; 
 
b) Documentos dos quais constem os atributos da proposta, nomeadamente: 
 
I. Elementos escritos e desenhados elucidativos da solução urbanística e arquitetónica 
preconizada para a parcela de terreno em causa, na parte respeitante ao equipamento a edificar 
esclarecedores das principais linhas conceptuais com especial incidência nas respostas relativas 
ao cumprimento das condições urbanísticas da cláusula 9.ª do Caderno de Encargos;  
 
II. Elementos escritos e desenhados elucidativos da solução urbanística e arquitetónica 
preconizada para a parcela de terreno em causa, na parte respeitante ao parque subterrâneo 
para estacionamento automóvel, esclarecedores das principais linhas conceptuais com especial 
incidência nas respostas relativas ao cumprimento das condições urbanísticas da cláusula 9.ª do 
Caderno de Encargos;  
 
III. Elementos escritos e desenhados elucidativos da solução urbanística e arquitetónica 
preconizada para a parcela de terreno em causa, na parte respeitante à Praça Publica exterior 
esclarecedores das principais linhas conceptuais com especial incidência nas respostas relativas 
ao cumprimento das condições urbanísticas da cláusula 9.ª e das condições previstas na cláusula 
2.ª-A ambas do Caderno de Encargos;  
 
IV. Elementos escritos e desenhados elucidativos da solução urbanística e arquitetónica 
preconizada para a parcela de terreno em causa, na parte respeitante à obra a efetuar no 
Mercado Municipal esclarecedores das principais linhas conceptuais com especial incidência nas 
respostas relativas ao cumprimento das condições urbanísticas da cláusula 9.ª e das condições 
previstas na cláusula 2.ª-A ambas do Caderno de Encargos; 
 
V. Especificação das medidas de âmbito energético e ambiental que pretende implementar; 
 
VI. Indicação do Prazo para Execução das obras, tendo presente o prazo máximo de 24 meses, 
fixado na alínea c), da cláusula 13.ª do Caderno de Encargos. 
 
VII. Método de abordagem, solução construtiva e temporal face aos diferentes espaços 
(equipamento, praça pública, mercado municipal e estacionamento subterrâneo) e respetivo 
planeamento de obra. 
 
VIII. Indicação do número de lugares públicos de estacionamento tendo presente o número 
mínimo de 300 lugares obrigatórios fixados na alínea b), da cláusula 2.ª-A do Caderno de 
Encargos. 
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IX. Indicar expressamente na sua proposta se pretende explorar o parque de estacionamento, 

sendo que, caso a manifestação da sua vontade vá no sentido de pretender essa exploração, o 

concorrente caso tenha a sua proposta adjudicada fica obrigado a tal exploração; 

X. Indicar expressamente na sua proposta se pretende explorar o Mercado Municipal através da 
conclusão da obra (equipamento e acabamentos) e pagamento de uma renda ao Município no 
montante de € 2.000/ano, sendo que, caso a manifestação da sua vontade vá no sentido de 
pretender essa exploração o concorrente caso tenha a sua proposta adjudicada fica obrigado a 
tal exploração.  
 
 
10. Prazo para apresentação da proposta 
 
10.1 As propostas deverão ser apresentadas até às 16h00m do 60º dia, a contar da data da 
publicação do Edital nos jornais nacional e local. 
10.2 Em caso de desconformidade de datas de publicação, o prazo começa a contar a partir da 
última das publicações. 
10.3 As propostas que sejam remetidas por correio devem também ser recebidas no Município 
de Loures até à hora e dia referidos em 10.1. 
 
 
11. Critério de escolha 
 
A adjudicação será feita segundo o critério da Proposta Economicamente Mais Vantajosa, 
mediante aplicação do modelo de avaliação com os seguintes fatores, subfactores e 
ponderações: 
 

a) Solução Urbanística e Arquitetónica       60%  
b) Prazo de execução da obra       30% 
c) Capacidade de parqueamento       10% 

 
Para avaliação do fator Solução Urbanística e Arquitetónica da Proposta, estão subjacentes seis 
subfactores, em que cada um é pontuado numa escala de 1 a 5: 
 
Escala de Pontuação 
5 - Muito relevante 
3 - Relevante 
1 - Pouco relevante 
 
Fator A: Solução Urbanística e Arquitetónica (SUA) 
A pontuação total atribuída a este critério resulta da aplicação da seguinte fórmula:  
SUA= ID + IN + IM + CE + VI + DU 
 
Subfactores 
ID = Integração do empreendimento com a área envolvente 
IN = Inovação - capacidade da proposta apresentar ideias, conceções ou procedimentos 
diferenciadores  
IM = Imagem - impacto visual da proposta 
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CE = Coerência - conformidade entre as várias edificações propostas 
VI = Visão - abordagem temporal e sustentabilidade das ações propostas 
DU = Durabilidade das soluções - facilidade de manutenção/conservação das ações 
 
 
Fator B: Prazo de execução da obra (PZ) 
Para avaliação do fator Prazo de execução da obra, as propostas serão pontuadas do seguinte 
modo: 
 
Sendo o prazo máximo para a execução da obra de 720 dias a pontuação para o prazo de 
execução proposto será atribuída da seguinte forma: 
Até 639 dias: 5 pontos  
De 640 a 679 dias: 3 pontos 
De 680 a 720 dias: 1 ponto  
 
 
Fator C: Capacidade de parqueamento (PQ) 
Para avaliação do fator Capacidade de parqueamento, as propostas serão pontuadas do 
seguinte modo: 
 
Sendo o número mínimo de lugares de estacionamento de 300 a pontuação para o número de 
lugares de estacionamento proposto será atribuída da seguinte forma: 
Mais de 400 lugares de estacionamento criados: 5 pontos 
De 351 a 400 lugares de estacionamento criados: 3 pontos 
De 300 a 350 lugares de estacionamento criados: 1 ponto  
 
A adjudicação será efetuada ao Concorrente cuja Proposta obtenha a pontuação mais elevada, 
resultante da soma dos valores atribuídos aos três fatores, com base nos subfactores, de acordo 
com a seguinte fórmula:  
 
Pontuação final = 0,60*SUA + 0,30*PZ + 0,10*PQ 
 
Sendo que: 
SUA = Pontuação obtida no Fator “Solução Urbanística e Arquitetónica” sobre a qual incide a 
respetiva ponderação. 
PZ = Pontuação obtida no Fator “Prazo de execução da obra” sobre a qual incide a respetiva 
ponderação. 
PQ = Pontuação obtida no Fator “Capacidade de parqueamento” sobre a qual incide a respetiva 
ponderação. 
 
Critério de desempate 
Em caso de empate na pontuação global das propostas será considerado como primeiro critério 
de desempate a maior pontuação obtida no subfactor ID = Integração do empreendimento com 
a área envolvente do Fator “Solução Urbanística e Arquitetónica da Proposta”. 
Caso o empate persista depois de aplicado o critério de desempate que se refere imediatamente 
atrás, será considerado como segundo critério de desempate o prazo mais baixo apresentado 
pelas propostas para a execução da obra. 
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O concorrente obriga-se a prestar todos os esclarecimentos necessários à análise da sua 
proposta, sobre a qual recaiam dúvidas e omissões. 
 
 
12. Causas de exclusão 
 
A proposta que não cumpra elementos que constituem as condições urbanísticas, bem como os 
parâmetros base fixados no Caderno de Encargos, será objeto de exclusão e tem-se como 
inexistente para todos os efeitos. 
 
 
13. Abertura das propostas 
 
A abertura das propostas ocorrerá em ato público, no dia útil seguinte à data limite para entrega 
das propostas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito na Praça da República, 2674-501 
Loures, pelas 11 horas. 
 
 
14. Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 
 
14.1 O júri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as 
propostas apresentadas que considere necessários para efeito da análise e da avaliação das 
mesmas. 
14.2 Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das 
mesmas, desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as 
constituem, não alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissões que 
determinam a sua exclusão. 
 
 
15. Relatório preliminar 
 
15.1 Após a análise das propostas, o júri elabora fundamentadamente um relatório preliminar, 
no qual deve propor a ordenação das mesmas. 
15.2 No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o júri deve também propor, 
fundamentadamente, a exclusão das propostas. 
15.3 Do relatório preliminar deve ainda constar referência aos esclarecimentos prestados pelos 
concorrentes. 
 
 
16. Audiência prévia 
 
16.1 Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o júri envia-o a todos os 
concorrentes, fixando-lhes um prazo, nunca inferior a dez dias, para que se pronunciem, por 
escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. 
16.2 Durante a fase de audiência prévia, os concorrentes têm acesso, para consulta, às versões 
finais integrais das propostas apresentadas. 
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17. Relatório final 
 
17.1 Cumprida a fase de audiência prévia, o júri elabora um relatório final fundamentado, no 
qual pondera as observações dos concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiência 
prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda 
propor a exclusão de qualquer proposta. 
17.2 No caso previsto na parte final do número anterior, bem como quando do relatório final 
resulte uma alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri 
procede a nova audiência prévia, nos termos previstos, sendo subsequentemente aplicável o 
disposto no número anterior. 
 
 
18. Notificação de cedência 
 
A deliberação de cedência do direito de superfície será notificada, em simultâneo, a todos os 
concorrentes. 
 
 
19. Legislação aplicável 
 
Em tudo o omisso no presente Programa de Concurso, rege a legislação aplicável. 
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ANEXO I 

 

 1 – … (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 

legal de … (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, 

firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento dos 

termos e condições do Concurso Público para a cedência do direito de superfície referente a parcela 

de imóvel do Município de Loures, publicitado através do Edital n.º …….., declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representada, assumindo a condição de superficiária, se obriga a 

respeitar as condições, termos e obrigações que decorrem do procedimento, nomeadamente do 

Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 – Mais declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 

do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa em vigor, e declara, sob compromisso de 

honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de 
atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 
situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente; 
b) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto 
de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional; 
c) Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram 
condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional; 
d) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 562.º 
do Código do Trabalho; 
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em 
Portugal; 
f) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal; 
g) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial 
pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 
contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa 
obrigação, em Portugal; 
h) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as 
condições normais de concorrência 
 

3 – O declarante tem pleno conhecimento e aceita que a prestação de falsas declarações determina 

a rejeição da sua admissão no procedimento, a rejeição da sua proposta ou a invalidade da decisão 

de cedência do direito de superfície que eventualmente lhe venha a ser favorável, bem como a 

invalidade dos atos subsequentes. 

 

(data), …  

 

(assinatura do declarante),….. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 
 

 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS explicativo das condições para cedência do 
direito de superfície, com direito de utilização do subsolo, para construção 
de um equipamento e construção de um parque para estacionamento 
automóvel subterrâneo e subsequente exploração pelo prazo de 40 anos, 
em parcela de terreno municipal em Moscavide. 
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Cláusula 1.ª 

Lei habilitante 

As presentes condições são elaboradas de acordo com as disposições legais constantes, 
designadamente, dos artigos 26.º, 28.º e 30.º da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio (Lei de bases 
gerais da política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo), bem como de acordo 
com as disposições legais constantes da alínea b), do n.º 2, do artigo 6.º, da Lei n.º 73/2013 de 
3 de setembro (Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais), que reconhece aos 
municípios autonomia financeira que assenta no poder dos órgãos gerirem o seu próprio 
património, conjugada com as disposições dos artigos 33.º, n.º1, alínea ccc) e 25.º, n.º 1, alínea 
i), ambas do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro (Lei que estabelece, 
designadamente, o regime jurídico das autarquias locais), que confere à Assembleia Municipal 
a competência, mediante proposta da Câmara Municipal, para autorizar a Câmara Municipal a 
alienar ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes a RMMG e fixar as respetivas 
condições gerais. 
 
 

Cláusula 2.ª 

Objeto 

1. O presente caderno de encargos explicita as condições a incluir no contrato a celebrar que 
tem por objeto a cedência do direito de superfície de uma parcela de terreno, delimitada em 
planta anexa, com a área de 8.122 m2, com direito de utilização do subsolo, para construção de 
um equipamento e construção de um parque para estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 40 anos, contado da data da celebração do respetivo 
contrato de constituição do direito de superfície. O direito de utilização do subsolo cingir-se-á à 
parte do subsolo que venha a abranger a área do parque para estacionamento automóvel 
subterrâneo nos termos adjudicados. 
A cedência do direito de superfície abrange, ainda, a construção de um novo edifício para o 
Mercado Municipal Casal dos Marcos, com uma área bruta mínima de 1.400m2, e a construção 
de uma área definida como Praça Pública exterior, que deverá ter, no mínimo, 2.500m2 de área. 
2. Em termos contratuais o superficiário fica obrigado a requerer e constituir um regime de 
propriedade horizontal sobre as edificações construídas no terreno sobre o qual incide o direito 
de superfície de molde a que as referidas frações fiquem autónomas entre si e suscetíveis de 
utilização independente, cabendo ao superficiário suportar todas as despesas e encargos 
decorrentes da concretização desta obrigação. 
3. Em termos contratuais o superficiário fica obrigado a ceder o direito de superfície, a favor do 
proprietário, sobre o edificado/fração correspondente ao Mercado Municipal Casal dos Marcos 
e sobre o edificado/fração correspondente à Praça Pública exterior. 
4. O Município de Loures tem a faculdade de recusar a celebração do contrato sempre que 
verifique que o superficiário escolhido se encontra em dívida relativamente a obrigações 
assumidas para com o Município salvo se tais dívidas se mostrarem caucionadas, que não tem a 
sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal, ou 
que não tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal. 
5. O superficiário fica obrigado à exploração do parque de estacionamento automóvel 
subterrâneo caso a sua proposta tenha integrado expressa manifestação da vontade nesse 
sentido.  
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6. O superficiário fica obrigado à exploração do Mercado Municipal com a conclusão da obra 
(equipamento e acabamentos) e mediante pagamento de uma renda ao Município no montante 
de € 2.000/ano, caso a sua proposta tenha integrado expressa manifestação da vontade nesse 
sentido. 
7. O equipamento a construir e a exploração da atividade inerente a tal equipamento terão, 
obrigatoriamente, de se integrar nos seguintes CAE’s: 

- Alojamento, restauração e similares;  

- Atividades de informação e de comunicação; 

- Atividades financeiras e de seguros; 

- Atividades imobiliárias;  

- Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares;  

- Atividades administrativas e dos serviços de apoio;  

- Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória;  

- Educação;  

- Atividades de saúde humana e apoio social;  

- Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas;  

- Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 
 
 

Cláusula 2.ª-A 

Contrapartidas pela cedência do direito de superfície 

Pela cedência do direito de superfície da parcela de terreno identificada na cláusula 4.ª deste 
Caderno de Encargos, o superficiário fica obrigado a liquidar a contrapartida da seguinte forma: 
 
a) Elaboração de estudos e projeto nas suas várias fases, demolição do edifício atual e 

construção de um novo edifício para o Mercado Municipal Casal dos Marcos, com uma área 

bruta mínima de 1.400m2. Para esse efeito, o superficiário fica obrigado a elaborar um projeto 

tomando em consideração o Programa-Base que se anexa e fica vinculado às obrigações que 

deste Caderno de Encargos decorram sobre esta matéria bem como às obrigações que decorram 

dos atributos da sua proposta, designadamente o prazo para a execução da obra.  

Considera-se que o edifício do Mercado deverá ser entregue com solução de coberta e fachadas, 

podendo ficar o seu interior em tosco, entendendo-se as obras por: 

1. Demolição 

- Demolição do edifício existente, com entrega a vazadouro de acordo com a legislação. 
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2.Estrutura 

- Execução de fundações e respetiva superestrutura. 

3. Fachada sem revestimento interior 

- Definição e Execução do revestimento de fachada com isolamento térmico; 

- Acabamentos interiores em tosco, em reboco. 

4. Cobertura sem revestimento interior 

- Definição e Execução de Cobertura com isolamento térmico. 

5. Serralharias e vidros exteriores 

- Execução de serralharia se com grelhas de ventilação incorporada e aplicação de vidros duplos. 

6. Núcleos de comunicações 

Execução de Acessos verticais: 

- Escadas de ligação entre pisos e execução de caixas de elevadores. 

7. Piso superior (150m2) 

- Construção do Volume com definição dos pontos (2; 3; 4; 5, 6). 

8. Pavimentos (Impermeabilização do piso térreo mais cobertura de proteção superior) 

- Execução das lages garantindo a sua respetiva impermeabilização e pendentes, definição de 

sistema de drenagens interno, devidamente acabada e protegida para posterior revestimento. 

9. Monta cargas / Ascensor 

- Considerar a instalação do respetivo equipamento. 

10. Abastecimento de Infraestruturas 

- Considerar localização das infraestruturas de energia:  

Água; eletricidade, dados, gás e saneamento deverão ser as contempladas em projeto, de forma 

a otimizar as suas ligações, devendo ser contemplada uma área técnica estruturada e executada 

para esse fim. 

Concluída a construção do edifício atrás referido, o superficiário fica obrigado a ceder o direito 

de superfície ao proprietário. 

Sem prejuízo da cedência do direito de superfície ao proprietário o superficiário fica obrigado à 

exploração do Mercado Municipal com a conclusão da obra (equipamento e acabamentos) e 

mediante pagamento de uma renda ao Município no montante de € 2.000/ano, caso a sua 

proposta tenha integrado expressa manifestação da vontade nesse sentido. 
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b) Construir o parque para estacionamento automóvel subterrâneo, com a garantia de que, no 
mínimo, tal parque terá 300 lugares públicos. Para esse efeito, o superficiário fica obrigado a 
elaborar um projeto tomando em consideração o Programa para o espaço público exterior 
(Praça Pública) e estacionamento subterrâneo, devendo ter em consideração, também, o 
Projeto de Espaço Público no Centro de Moscavide que irá entrar em obra, que também se 
anexa, e fica vinculado às obrigações que deste Caderno de Encargos decorram sobre esta 
matéria bem como às obrigações que decorram dos atributos da sua proposta, designadamente 
o prazo para a execução da obra e as suas condições de exploração. 
 
Em matéria de exploração do parque para estacionamento automóvel subterrâneo, o 

superficiário fica obrigado a observar, designadamente, o seguinte: 

- O parque deverá estar em funcionamento para utilização 24 horas diárias todos os dias do ano; 

- O superficiário deverá disponibilizar o número de lugares públicos para estacionamento 

propostos e adjudicados.  

- Os lugares públicos de estacionamento disponíveis, não poderão, em circunstância alguma, ser 

diminuídos, ou restringida a sua utilização, salvo casos de força maior devidamente justificados 

e dados a conhecer ao Município de Loures e que este reconheça como tal. 

- O tarifário a instituir deverá observar as seguintes regras: 

1- Tarifário a praticar: O tarifário de estacionamento a praticar corresponderá aos valores 

aplicados pela empresa municipal Loures Parque, na área respetiva e em estacionamentos com 

idênticas características, pelo que, no quadro seguinte, se indicam alguns valores com IVA 

incluído que, por se reportarem ao ano de 2016, devem ser considerados como meramente 

indicativos. 

 

Frações de 15 minutos 0,20€ 

Avenças mensais (noturna – das 21h00 às 9h00) * 35€ 

 

* O valor da avença mensal para os residentes deverá ser de 20€ no primeiro ano de abertura 

do parque de estacionamento.  

Após o 1.º ano de exploração passará a ser praticada a tarifa de avença mensal comum vigente. 

2- Atualização de tarifário: As tarifas que, nos termos do número anterior, venham a ser fixadas 

à data do início da exploração poderão ser atualizadas pela empresa municipal Loures Parque, 

desde que não sejam inferiores ao estipulado no presente documento. 

3- Descontos no tarifário: Uma vez que o atual tarifário do Parque de Estacionamento do Largo 

do Mercado, refere a gratuidade no período das 9h00 às 14h00, deverá ficar garantida uma 

modalidade de desconto que permita a todos os clientes do Mercado Municipal, a “oferta de 1 

hora gratuita”.  

Para esse efeito, a oferta de uma hora de estacionamento aos clientes do mercado será efetuada 

pelos comerciantes do Mercado, sendo previamente pelos comerciantes adquirida ao 
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superficiário uma hora de estacionamento que deverá ter um preço máximo de aquisição de 

0,50€. 

4- O superficiário fica obrigado a ceder ao Município de Loures a exploração noturna de acordo 

com tabelas camarárias, entre as 21h00 e as 09h00 do dia seguinte, no mínimo de 150 lugares 

de estacionamento, podendo o Município de Loures, por sua vez, designar entidade distinta para 

a aludida exploração.  

5- Caberá ao Município de Loures, ou à entidade por si designada, enquanto entidade gestora 

dos 150 lugares de estacionamento no período/horário referido no número anterior, efetuar 

um seguro de obra contra incêndio e explosão pelo valor do custo, bem como um seguro que 

cubra a responsabilidade civil por atos integrados na atividade em causa, circunscrito ao referido 

período/horário entre as 21h00 e as 09h00 do dia seguinte. 

6- A exploração do parque de estacionamento automóvel subterrâneo nos termos que 
antecedem apenas terá lugar caso a proposta do superficiário tenha integrado expressa 
manifestação da vontade nesse sentido.  
 

 
c) Elaboração de projeto nas suas várias fases e construção de uma área definida como Praça 
Pública exterior, de fruição pública, que deverá ter, no mínimo, 2.500m2. Concluída a 
construção da Praça Pública exterior atrás referida o superficiário fica obrigado a ceder o direito 
de superfície ao proprietário.  
Para efeito de elaboração de projeto nas suas várias fases e construção da Praça Pública atrás 

referida, o superficiário apresentará a sua proposta tendo em consideração o Programa para o 

espaço público exterior e estacionamento subterrâneo, devendo ter em consideração, também, 

o Projeto de Espaço Público no Centro de Moscavide que também se anexa, e fica vinculado às 

obrigações que deste Caderno de Encargos decorram sobre esta matéria bem como às 

obrigações que decorram dos atributos da sua proposta, designadamente o prazo para a 

execução da obra. 

A Praça Pública deverá ser entregue de acordo com o seguinte: 

1. Vias pavimentadas 

- Pavimentação das vias de acordo com o Projeto de Revitalização do Centro Urbano de 

Moscavide. 

2. Passeio exterior 

- Execução dos passeios em concordância com os materiais definidos no Projeto de Revitalização 

do Centro Urbano de Moscavide  

3. Pavimento da Praça 

- Pavimentação a ser executada de acordo com o definido e aprovado no Projeto de 

Revitalização do Centro Urbano de Moscavide. 

4. Iluminação Pública 
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- Aplicação de Luminárias de acordo com o definido e aprovado no Projeto de Revitalização do 

Centro Urbano de Moscavide. 

5. Limpeza urbana 

- Considerar espaço /estrutura de apoio para equipamento de limpeza urbana. 

6. Rede de água  

- Prever o abastecimento de água para rega das espécies vegetais a considerar. 

7. Impermeabilização 

- Garantir a impermeabilização e respetiva drenagem da lage/ praça. 

8. Vedação da via ferroviária 

- Considerar substituição da vedação, avaliar considerar uma estrutura verde enquanto 

elemento vegetal. 

9. Estrutura Verde / Paisagismo 

- De acordo com o definido no Projeto de Revitalização do Centro Urbano de Moscavide. 

10. Mobiliário Urbano 

- Aplicação de Mobiliário urbano de acordo com o definido e aprovado no Projeto de 

Revitalização do Centro Urbano de Moscavide. 

 

Para a elaboração do projeto da Praça Pública a que se alude nesta alínea c), pretende-se 

estabelecer uma área de fruição pública alargada que permita enquadrar as novas presenças: o 

equipamento, o mercado e o estacionamento promovendo uma plataforma pública de ligação 

entre as pré-existências assegurando espaços de ligação e de estadia. 

Neste contexto urbano, a Praça surge como lugar público com função de remate visual e físico 

da Rua 25 de Abril e vila, constituindo um espaço importante de fruição. 

Este espaço deverá ser de descompressão urbana, em contraponto à malha urbana regular com 

pouca presença de espaços verdes, e deverá ter em linha de conta os seguintes objetivos a 

alcançar: 

• Melhorar a qualidade de vida no que respeita à valorização do espaço urbano e dos 

elementos ambientais locais; 

• Melhorar condições de segurança; 

• Melhorar e dinamizar atividades sociais e lúdicas; 

• Promover ligação franca ente a malha urbana regular de Moscavide e as novas 

urbanizações localizadas a norte da vila; 

• Assegurar a qualidade e potencialidade do espaço público, articulando a área de 

intervenção com a envolvente, criando franca acessibilidade a norte com a Rua da 
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Peregrinação, a poente e sul com a frente urbana habitacional e a nascente com a Linha 

de Caminho-de-Ferro; 

• Garantir um espaço público com espaços que contemple estrutura verde e de lazer para 

realização de atividades de animação e de esplanada, para usos variados como feiras de 

produtores, concertos e encontros diversos; 

• Permitir e garantir a polivalência do espaço; 

• Proporcionar unidade e coerência formal à intervenção paisagista. Estudar a trajetória 

do sol por forma a garantir a apropriação do espaço ao longo das estações estivais; 

• A Praça deverá ser apelativa, confortável e que valorize e garanta a vivência intensa e 

contínua da mesma; 

• Considerar a articulação de materiais e soluções construtivas contemplados no Projeto 

de Revitalização do centro urbano de Moscavide que se anexa.  

 

d)- Desde que o Município de Loures proceda a uma gestão e manutenção cuidada, diligente e 

normal dos edifícios Mercado Municipal e Praça Pública, não poderá, em circunstância alguma, 

ser responsabilizado pela ocorrência de quaisquer danos que se manifestem no parque para 

estacionamento automóvel subterrâneo, designadamente danos que decorram de infiltrações 

de água, ou de qualquer outra natureza, ainda que se afigure ou demonstre que tais danos têm 

origem ou causa na superfície ocupada pelos referidos edifícios.  

O atrás referido não afasta a obrigação da superficiária assegurar a existência de garantias de 

construção por defeitos originais da obra os quais, se existentes, serão da sua integral 

responsabilidade.   

 

Cláusula 3.ª 

Modos de cedência 

O direito de superfície a ceder nos termos identificados na cláusula anterior será cedido, em 
concurso público, por apresentação de propostas em carta fechada. 
 
 

Cláusula 4.ª 

Identificação da parcela de terreno 

A parcela de terreno, delimitada em planta anexa, com área de 8.122m2, confronta a Norte com 
a Rua da Peregrinação, a Sul com a via circular à muralha e a Nascente com a antiga Estrada do 
Penedo do Ouro, sita na União das Freguesias de Moscavide e Portela. 
 
 

Cláusula 5.ª 

Direito de superfície 

1. No direito de superfície a propriedade da parcela pertencerá sempre ao Município de Loures. 
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2. Quanto à construção e exploração do equipamento e sem prejuízo das demais obrigações que 
constem deste Caderno de Encargos, o superficiário obriga-se a: 
a) Exercer sem interrupção a atividade de exploração do equipamento; 
b) Manter o terreno, bem como a obra em perfeito estado de conservação, segurança, limpeza 
e salubridade, cabendo-lhe executar por sua conta e risco, todas as reparações necessárias nas 
construções e instalações objeto do direito de superfície; 
c) Respeitar os condicionamentos técnicos para a zona; 
d) Efetuar um seguro de obra contra incêndio e explosão pelo valor do custo, bem como um 
seguro que cubra a responsabilidade civil por atos integrados nas atividades a que o direito de 
superfície se destina; 
e) Consentir a fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pelo Município 
de Loures, desde logo a fiscalização e acompanhamento da construção da obra no que nisso o 
Município tiver por conveniente, permitindo, igualmente, aos agentes do Município de Loures 
acesso a eventuais obras de reconstrução e instalações depois de devidamente notificado para 
o efeito; 
f) Respeitar e cumprir integralmente as regras definidas nos vários instrumentos reguladores de 
atividade da superficiária e da infraestrutura em questão. 
 
3. Quanto à construção e exploração do parque de estacionamento automóvel subterrâneo e 
sem prejuízo das demais obrigações que constem deste Caderno de Encargos, designadamente 
as previstas na cláusula 2.ª-A, o superficiário obriga-se a: 
a) Exercer sem interrupção a atividade de exploração do parque de estacionamento; 
b) Manter o terreno, bem como a obra em perfeito estado de conservação, segurança, limpeza 
e salubridade, cabendo-lhe executar por sua conta e risco, todas as reparações necessárias nas 
construções e instalações objeto do direito de superfície; 
c) Respeitar os condicionamentos técnicos para a zona; 
d) Efetuar um seguro de obra contra incêndio e explosão pelo valor do custo, bem como um 
seguro que cubra a responsabilidade civil por atos integrados nas atividades a que o direito de 
superfície se destina; 
e) Consentir a fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pelo Município 
de Loures, desde logo a fiscalização e acompanhamento da construção da obra no que nisso o 
Município de Loures tiver por conveniente, permitindo, igualmente, aos agentes do Município 
de Loures acesso a eventuais obras de reconstrução e instalações depois de devidamente 
notificado para o efeito; 
f) Respeitar e cumprir integralmente as regras definidas nos vários instrumentos reguladores de 
atividade da superficiária e da infraestrutura em questão. 
 
4. A cedência do direito de superfície carece de consentimento da Câmara Municipal de Loures 
sob pena de ineficácia. 
 
5. No caso de extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo ou por acordo, o 
superficiário não terá direito, a nenhum título, a qualquer indemnização ou pagamento pelo 
valor do edificado ou obra levados a cabo, qualquer que seja a obra ou edificado de que se trate. 
 
 

Cláusula 6.ª 

Contrato 
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1. O contrato de cedência do direito de superfície é celebrado por escrito. 
 
2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 
 
3. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 
a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pela 
Câmara Municipal; 
b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 
c) O presente caderno de encargos; 
d) A proposta do concorrente; 
e) Os esclarecimentos sobre a proposta do concorrente. 
 
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 
 
5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 4 e o clausulado do contrato e 
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo 
concorrente. 
 
 

Cláusula 7.ª 

Destino do imóvel  

A parcela de terreno tem como destino exclusivo, integrado no direito de superfície a ceder, a 
construção de um equipamento e a construção de um parque para estacionamento automóvel 
subterrâneo e subsequente exploração pelo prazo de 40 anos, conforme planta em anexo, bem 
como a construção de um novo edifício para o Mercado Municipal Casal dos Marcos, com uma 
área bruta mínima de 1.400m2, e a construção de uma área definida como Praça Pública 
exterior, que deverá ter, no mínimo, 2.500m2 de área, ficando o superficiário obrigado a ceder 
o direito de superfície sobre os aludidos edifício para o Mercado e sobre a Praça Pública exterior 
a favor do proprietário. 
 
 

Cláusula 8.ª 

Condições técnico-administrativas 

A edificação deve respeitar as regras e parâmetros urbanísticos definidos no Plano Diretor 
Municipal de Loures, revisão publicada pelo Aviso n.º 6808/2015, em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 117, de 18 de junho de 2015, nomeadamente o disposto nos artigos 62.º a 64.º relativo 
à classificação de espaço em que se encontra inserido a parcela em referência, conforme 
delimitado na Planta de Ordenamento do PDM (Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços 
Residenciais - Consolidadas Habitacionais de nível 1), bem como no artigo 185.º, decorrente da 
carta de riscos que identifica o local como de Risco Sísmico Elevado, conforme identificado nas 
plantas anexas. 
O licenciamento do equipamento e do parque de estacionamento automóvel subterrâneo deve 
obedecer ao disposto no RJUE (Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro e pelo Decreto-Lei 214G/2015 de 2 de 
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outubro) e do regime jurídico das instalações desportivas de uso público estabelecido pelo 
Decreto -Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 110/2012, de 21 de 
maio. 

 

Cláusula 9.ª 

Condições Urbanísticas 

A parcela de terreno municipal possui a área de 8.122 m2. A operação deve respeitar a 

morfologia e tipologia do tecido urbano onde se insere, nomeadamente, cumprir os 

alinhamentos, moda da altura de fachada, volumetria.  

A solução urbanística geral, que inclui a definição dos equipamentos e dos espaços públicos de 

utilização coletiva, nomeadamente quanto à implantação, n.º de pisos, e volumetria, deverá 

respeitar as condicionantes decorrentes das restrições estabelecidas em matéria da rede 

ferroviária, sendo nomeadamente interdito efetuar construções, edificações, aterros, depósitos 

de materiais ou plantação de árvores a distância inferior a 10 m da linha férrea, e efetuar 

escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea. 

A definição dos espaços públicos deverá potenciar a sua fruição por parte da população 

residente, na sua dimensão, forma e articulação com o tecido urbano envolvente. 

O projeto dos equipamentos e do espaço público envolvente deverá cumprir o regime jurídico 

da acessibilidade constante do Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

Deverá ser efetuado estudo de tráfego, nos termos previstos no artigo 30.º do RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificações Urbanas), publicado em Diário da República, 2.ª série, 

n.º 80, de 23 de abril de 2012, contemplando as projeções de trânsito e os fluxos de tráfego que 

vierem a ser gerados pelo conjunto previsto. No estudo de tráfego deve constar: 

a) A acessibilidade do local, em relação ao transporte individual e coletivo; 

b) O esquema de circulação na área de influência direta do empreendimento; 

c) Os acessos aos prédios que são motivo da operação; 

d) A capacidade das vias envolventes; 

e) A capacidade de estacionamento nos prédios em causa e nas vias que constituem a 

sua envolvente imediata; 

f) O funcionamento das operações de carga e descarga, quando se justifique; 

g) O impacte gerado pela operação de urbanização na rede viária. 

As alterações a adotar nas redes de Infraestruturas públicas, indispensáveis à satisfação das 

necessidades geradas pelo conjunto, deverão atender aos seguintes pressupostos: 

a) Garantir o acesso permanente dos serviços municipais às redes públicas de 

infraestruturas; 
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b) Assegurar que o escoamento das redes públicas de esgotos domésticos e pluviais se 

continuará a efetuar apenas por gravidade; 

c) Assegurar soluções que não agravem nem onerem o normal processo de gestão e 

conservação. 

A aprovação dos elementos será precedida da obtenção de pareceres pelas entidades 
competentes, nomeadamente as Infraestruturas de Portugal, S.A., no que se refere às restrições 
estabelecidas em matéria da rede ferroviária. 
 
 

Cláusula 10.ª 

Encargos do superficiário 

1. Sem prejuízo de outro tipo de despesas ou encargos previstos neste Caderno de Encargos, 
serão encargos do superficiário da parcela de terreno: 
a) Todos os encargos decorrentes das obras que se vierem a revelar necessárias executar para 
garantir o bom funcionamento do equipamento e do parque de estacionamento automóvel 
subterrâneo, bem como todos os encargos necessários para manter estes edificados em perfeito 
estado de conservação, limpeza e salubridade; 
b) Todos os encargos com estudos, projetos e todas as obras que se vierem a revelar necessárias 
executar, de acordo com o Programa Base em anexo, para garantir o bom funcionamento do 
Mercado Municipal e a boa fruição da Praça Pública exterior até ao momento em que ceda o 
direito de superfície sobre estes edificados ao Município de Loures.  
As obras a que se alude nesta alínea, e cujos encargos serão suportados pelo superficiário, são 
as seguintes: 
 
OBRAS DO MERCADO: 
 
Mercado entregue com solução de coberta e fachadas, podendo ficar o seu interior em tosco, 

entendendo-se as obras por: 

1. Demolição 

- Demolição do edifício existente, com entrega a vazadouro de acordo com a legislação. 

2.Estrutura 

- Execução de fundações e respetiva superestrutura. 

3. Fachada sem revestimento interior 

- Definição e Execução do revestimento de fachada com isolamento térmico; 

- Acabamentos interiores em tosco, em reboco. 

4. Cobertura sem revestimento interior 

- Definição e Execução de Cobertura com isolamento térmico. 

5. Serralharias e vidros exteriores 
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- Execução de serralharia se com grelhas de ventilação incorporada e aplicação de vidros duplos. 

6. Núcleos de comunicações 

Execução de Acessos verticais: 

- Escadas de ligação entre pisos e execução de caixas de elevadores. 

7. Piso superior (150m2) 

- Construção do Volume com definição dos pontos (2; 3; 4; 5, 6). 

8. Pavimentos (Impermeabilização do piso térreo mais cobertura de proteção superior) 

- Execução das lages garantindo a sua respetiva impermeabilização e pendentes, definição de 

sistema de drenagens interno, devidamente acabada e protegida para posterior revestimento. 

9. Monta cargas / Ascensor 

- Considerar a instalação do respetivo equipamento. 

10. Abastecimento de Infraestruturas 

- Considerar localização das infraestruturas de energia:  

Água; eletricidade, dados, gás e saneamento deverão ser as contempladas em projeto, de forma 
a otimizar as suas ligações, devendo ser contemplada uma área técnica estruturada e executada 
para esse fim. 
 
 
OBRAS DA PRAÇA PÚBLICA EXTERIOR 
 
Entendem-se as obras da Praça Pública Exterior por: 
 
1. Vias pavimentadas 

- Pavimentação das vias de acordo com o Projeto de Revitalização do Centro Urbano de 

Moscavide. 

2. Passeio exterior 

- Execução dos passeios em concordância com os materiais definidos no Projeto de Revitalização 

do Centro Urbano de Moscavide  

3. Pavimento da Praça 

- Pavimentação a ser executada de acordo com o definido e aprovado no Projeto de 

Revitalização do Centro Urbano de Moscavide. 

4. Iluminação Pública 

- Aplicação de Luminárias de acordo com o definido e aprovado no Projeto de Revitalização do 

Centro Urbano de Moscavide. 
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5. Limpeza urbana 

- Considerar espaço /estrutura de apoio para equipamento de limpeza urbana. 

6. Rede de água  

- Prever o abastecimento de água para rega das espécies vegetais a considerar. 

7. Impermeabilização 

- Garantir a impermeabilização e respetiva drenagem da lage/ praça. 

8. Vedação da via ferroviária 

- Considerar substituição da vedação, avaliar considerar uma estrutura verde enquanto 

elemento vegetal. 

9. Estrutura Verde / Paisagismo 

- De acordo com o definido no Projeto de Revitalização do Centro Urbano de Moscavide. 

10. Mobiliário Urbano 

- Aplicação de Mobiliário urbano de acordo com o definido e aprovado no Projeto de 
Revitalização do Centro Urbano de Moscavide. 
 

 

Cláusula 11.ª 

Controlo e fiscalização 

Os projetos das obras serão objeto de controlo municipal e titulação mediante alvará, no âmbito 
do qual se admite a dispensa de prestação de caução relativa à boa execução das obras, 
porquanto a não execução das mesmas determina a reversão do direito de superfície sem lugar 
a qualquer pagamento ao superficiário. 
 
 

Cláusula 12.ª 

Resolução e extinção do direito de superfície 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Loures 
pode resolver o contrato, no caso de o superficiário violar de forma grave ou reiterada qualquer 
das obrigações que lhe incumbem constantes da Cláusula 5ª, n.ºs 3 e 4 bem como no caso de 
violar as previsões constantes das alíneas a) a c) da cláusula 13.ª deste Caderno de Encargos, 
bem como quando não concluir as obras de acordo com os prazos aprovados. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o não cumprimento pelo superficiário dos 
procedimentos ou obrigações previstos no presente caderno de encargos e no subsequente 
contrato a celebrar, implica a perda de quaisquer direitos eventualmente adquiridos sobre o 
imóvel revertendo, para o Município de Loures, o terreno livre de ónus e encargos e todas as 
edificações ou benfeitorias nele existentes. 
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3. A resolução do contrato, pelo Município de Loures, não determina o pagamento de qualquer 
indemnização, ou pagamento de qualquer verba ou valor a qualquer título. 
 
4. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita 
enviada ao superficiário. 
 
5. Com o decurso do prazo de 40 anos, contado da data da celebração do respetivo contrato de 
constituição do direito de superfície, conforme referido no n.º 1 da cláusula 2.ª, extingue-se o 
direito de superfície, adquirindo o Município de Loures, imediatamente, a propriedade de toda 
e qualquer obra, ficando aqui expressamente estipulado que o superficiário não terá direito a 
qualquer tipo de compensação ou indemnização com a verificação da extinção desse direito de 
superfície.  
 

Cláusula13.ª 

Obrigações 

a) Entrega do processo de licenciamento/projeto de edificação referente ao equipamento e 

parque de estacionamento junto dos serviços do Urbanismo da CM Loures, até 60 (sessenta) 

dias contados a partir da data da celebração da escritura da constituição do direito de superfície, 

ficando aquele processo de licenciamento/projeto de edificação condicionado ao parecer de 

todas as entidades externas previstas no âmbito da legislação em vigor. 

b) Entrega do projeto de execução referente ao equipamento e parque de estacionamento até 

90 (noventa) dias contados a partir da data de entrega do processo de licenciamento/projeto de 

edificação. 

c) Iniciar a construção até um mês após o levantamento da licença de construção e concluí-la de 

acordo com os prazos aprovados e Metodologia de trabalho entregue, não podendo, em 

qualquer caso, o prazo de construção da obra ser superior a 24 meses. 

d) Relativamente ao Mercado Municipal e Praça Pública, o superficiário obriga-se a concluir a 

execução dos elementos indicados nos seguintes prazos a contar da data da celebração da 

escritura da constituição do direito de superfície:  

Fase 1 - Elaboração de estudo prévio    30 dias 

Fase 2 - Elaboração de anteprojeto   30 dias 

Fase 3 - Elaboração de projeto de execução  90 dias 

O prazo não se suspende nos sábados, domingos e feriados. 

Não será contabilizado o tempo necessário à aprovação dos elementos, ou seja, cada um dos 

períodos correspondentes a cada uma das fases que antecede, começa a contar a partir do 

momento em que o Município de Loures dê conhecimento ao superficiário de que deve iniciar 

a fase em causa. 

e) A não observância pelo superficiário do disposto nas alíneas anteriores constituirá causa de 

reversão do direito de superfície. 

f) Sempre que o superficiário não cumpra os prazos previstos para a concretização do disposto 

nas alíneas a) a c) anteriores, o Município de Loures notificá-lo-á da ocorrência da situação de 

incumprimento e concederá prazo para se pronunciar, nos termos da lei em vigor. 

Caso o Município não aceite a justificação apresentada para a situação de incumprimento e não 

conceda prazo adicional, os órgãos municipais poderão deliberar a extinção do direito de 

superfície, com a consequente reversão do terreno. 
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g) Na eventualidade do superficiário se recusar a celebrar a escritura de extinção do direito de 

superfície na data marcada pelos serviços municipais, as partes obrigam-se a recorrer à 

arbitragem, nos termos da lei, no prazo de 30 dias a contar da data de recusa da extinção 

voluntária do direito de superfície, que determinará a existência ou não de situação de 

incumprimento que determine a reversão.  

h) Os projetos das obras, arquitetura e especialidades ficam a cargo e são da responsabilidade 

do superficiário, devendo, em qualquer caso respeitar as obrigações que decorrem deste 

Caderno de Encargos e da proposta adjudicada. 

i) O direito de superfície pode ser objeto de constituição de quaisquer direitos reais ou garantias, 

não podendo tais direitos ou garantias, em caso algum, ultrapassar o prazo do direito de 

superfície.  

j) Havendo lugar a subcontratação ou constituição de quaisquer direitos reais sobre o direito de 

superfície, o superficiário conserva a sua posição perante o Município de Loures, para com quem 

é responsável.  

 

 

Cláusula 14ª 

Valor do direito de superfície 

Para efeitos de escritura é atribuído ao direito de superfície o valor correspondente ao valor 

predial da fração de 8.122 m2, ou seja, € 2.262.160,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois 

mil e cento e sessenta euros). 

Cláusula 15ª 

Foro competente 

1. Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro. 
2. Constitui exceção ao número anterior a previsão da alínea g) da cláusula 13.ª deste Caderno 
de Encargos. 
 

Cláusula 16.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicílio ou sede contratual de 
cada uma, identificados no contrato. 
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada 
à outra parte. 
 

Cláusula 17.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos contam-se nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 
 
 

Cláusula 18.ª 
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Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
 
 

ANEXOS: 
 
 

1. Planta em formato digital com delimitação da parcela de terreno a ceder e respetiva ortofoto; 

2. Cadastros das redes públicas de infraestruturas existentes; 

3. Programa-Base para a obra do mercado; 

4. Projeto do Espaço Público no âmbito da Revitalização do Centro Urbano de Moscavide; 

5. Levantamento topográfico da parcela e envolvente; 

6. Parecer das Infraestruturas de Portugal, I.P., com delimitação do Domínio Público Ferroviário. 

 







Errata 

 

Nos pontos 4.1 (página 3/10) e nos pontos 8.2 e 8.3 (página 4/10) do Programa de Concurso, onde se lê: 

 

Rua Augusto Pacheco, n.º 4 e 4A, 2670-536 Loures 

 

Deve ler-se: 

 

Rua Manuel Augusto Pacheco, n.ºs 4 e 4A, 2670-536 Loures 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 424/2020 

 

 

Relatório de Consulta Pública 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
 

PMDFCI Loures 2020-2029 
 

(extrato) 

 

 



[CM LOURES] 2020 - 2029

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

Metsä – Consultoria Florestal, Lda. 
• Tagus Valley – Ed. Inovpoint,  R. José Dias Simão 2200 – 062 Abrantes

• Tel.: +351241 330330  Fax: +351 241330339 • geral@metsa.pt

P
M
D
FC
I

Relatório de Consulta Pública



Ficha Técnica

TÍTULO: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2020-2029, Relatório de Consulta

Pública

DESCRIÇÃO Relatório de Consulta Pública

PRODUÇÃO: Município de Loures

DATA DE PRODUÇÃO: 2020

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: julho

EQUIPA TÉCNICA: Metsã – Consultoria Florestal, Lda

VERSÃO: v.01

FICHEIRO DIGITAL: PMDFCI - Relatorio Consulta Publica_revisão_AF.odt



Índice

Introdução..................................................................................................................................................................................................... 1

 1 . Discussão pública.................................................................................................................................................................................. 2

 1.1  Abertura do período de discussão pública..................................................................................................................... 2

 1.2  Divulgação do período de consulta pública................................................................................................................... 2

 1.3  Consulta dos documentos disponibilizados................................................................................................................... 3

 1.4  Forma de participação........................................................................................................................................................ 3

 2 . Análise e ponderação das participações........................................................................................................................................... 3

Anexos........................................................................................................................................................................................................... 4



Introdução

INTRODUÇÃO

O  presente  documento  resulta  da  análise  e  ponderação  das  reclamações,  observações,  sugestões  e  pedidos  de

esclarecimento apresentados no âmbito da discussão pública da Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra

Incêndios de Loures, bem como da explicitação dos respetivos resultados.

A elaboração desde documento decorre do cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 10º do Decreto -Lei nº 124/2006, de

28 de junho, na sua redação em vigor e pelos números 5 a 7 do artigo 4º do Regulamento do Plano Municipal de Defesa da

Floresta  contra  Incêndios,  homologado  pelo  Despacho  nº  443-A/2018,  de  9  de  janeiro  e  alterado  pelo  Despacho  nº

1222-B/2018, de 2 de fevereiro.
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Discussão pública

 1 . DISCUSSÃO PÚBLICA

 1.1 ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Como comprova o Anexo I, a Câmara Municipal de Loures deliberou a 6 de maio de 2020 submeter a discussão pública o

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Loures (PMDFCI Loures 2020-2029), pelo período de 15 dias, a

contar da publicação do respetivo Aviso no Diário da República.

A consulta pública da atualização do PMDFCI decorreu entre 12 de junho e 27 de junho de 2020.

 1.2 DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A abertura do período de consulta pública e da forma de participação foram divulgadas das seguintes formas:

• Publicação em Diário da República;

• Divulgação na página da Câmara Municipal de Loures através do link (https://www.cm-loures.pt/);

• Divulgação através de Edital colocado nos lugares de estilo.

O Anexo II  do presente relatório apresenta os comprovativos da publicitação do período de discussão pública do Plano

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Loures (PMDFCI Loures 2020-2029) nos locais indicados.
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Discussão pública

 1.3 CONSULTA DOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS

Durante o período de consulta pública o PMDFCI Loures 2020-2029, nas componentes não reservadas, esteve disponível

para consulta na página eletrónica da Internet do município de Loures (http://www.cm-loures.pt/)  e no Gabinete Técnico

Florestal, no Parque Municipal do Cabeço de Montachique, todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e

as 17h30.

 1.4 FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Os interessados puderam apresentar as suas observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos, dentro do prazo de

participação  pública  de  15  dias  contados  da  data  de  publicação  no  Diário  da  República,  mediante  exposição  escrita,

devidamente  identificada,  dirigida  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal,  por  via  postal  através  do  endereço  Praça  da

Liberdade, 2674 -501 Loures, por entrega presencial no Gabinete Técnico Florestal sito no Parque Municipal do Cabeço de

Montachique ou através do envio para o endereço de correio eletrónico: dzvf@cm-loures.pt.

 2 . ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
Foram recebidas 0 (zero) reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento e, consequentemente, não há

nada mais a acrescentar ao presente relatório.
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Anexos

ANEXOS

Anexo I - Aviso publicado em Diário da República
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Anexo II - Edital colocado nos lugares de estilo e Publicitação na página eletrónica do município
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Loures pretende ser uma ferramenta de apoio à

decisão, tendo como base a análise de um conjunto de parâmetros ambientais e sociais que caracterizem todo o território

biofísico,  com relevância para os sistemas florestais e a problemática dos incêndios rurais. Esta ferramenta permite definir

medidas apoiadas num enquadramento estratégico de âmbito municipal,  garantindo assim um planeamento integrado que

permite a operacionalização do PMDFCI pelas diferentes entidades com responsabilidades de intervenção na Defesa da

Floresta Contra Incêndios. O PMFDCI de Loures foi elaborado no âmbito das atribuições da Comissão Municipal de Defesa da

Floresta (CMDF), estando de acordo com os objetivos estratégicos decorrentes do Plano Nacional de Defesa da Floresta

contra Incêndios (PNDFCI), em consonância com o respetivo Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) e com o

Plano Distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios (PDDFCI). A legislação aplicável no âmbito do presente plano é a

seguinte:

• Decreto–Lei nº 124/2006 de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de janeiro, pelo Decreto-Lei nº

83/2014 de 23 de maio, pela Lei nº 76/2017 de 17 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 10/2018 de 14 de fevereiro e pelo

Decreto–lei nº 14/2019 de 21 de janeiro.

• Despacho nº 443-A/2018, de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018, de 2 de fevereiro.

Neste sentido, o PMDFCI encontra-se dividido em três partes: 

• Diagnóstico – Caderno I; 

• Plano de ação – Caderno II; 

• Plano Operacional Municipal (POM) – Caderno III.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

 1 . CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

 1.1 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
O concelho de Loures pertence ao distrito de Lisboa e localiza-se a norte da cintura urbana de Lisboa. No âmbito das

unidades  territoriais  utilizadas  pelo  INE (Instituto  Nacional  de  Estatística),  designadas  por  NUTS,  faz  parte  da  NUTSIII

designada por “Grande Lisboa”, e a nível mais geral da NUTSII, à Região de Lisboa, região que agrega as NUTSIII “Grande

Lisboa” e “Península de Setúbal”.

Segundo os dados da Carta Administrativa Oficial de Portugal (DGT, 2018), o concelho de Loures ocupa uma área de cerca

de 167,2 Km2 e confina com os concelhos de Arruda dos Vinhos a norte, Vila Franca de Xira a nordeste, Lisboa a sul,

Odivelas a sudoeste, Sintra a oeste, Mafra a noroeste e o Rio Tejo a este (Figura 1).

O concelho de Loures situa-se num território caracterizado por  variadas influências de fluxos  demográficos e económicos,

particularmente notórios nas últimas décadas. A proximidade à Área Metropolitana de Lisboa, as características paisagísticas

e  ambientais,  e  o  bom  contexto  de  acessibilidades  rodoviárias,  constituem  alguns  dos  fatores  que  impulsionam  este

dinamismo local. É constituído por dez freguesias, nomeadamente:

Na zonagem do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o concelho está inserido na Direção Regional

de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), e no que se refere à floresta, encontra-se inserido na Direção

Regional da Conservação da Natureza e das Florestas de Lisboa e Vale do Tejo. 

Já em relação à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o concelho de Loures está integrado no

Centro Distrital  de Operações de Socorro de Lisboa (CDOSL),  sob a coordenação operacional  do Comando Distrital  de

Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.
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Tabela 1: Freguesias do Concelho da Loures e respetivas áreas
Freguesia

Freguesia de Bucelas 33,81
Freguesia de Lousa 16,52
Freguesia de Fanhões 11,62
Freguesia de Loures 32,81
União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 29,39
União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 9,19
União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 11,56
União de Freguesias de  Santa Iria de Azóia, São João da Talha Bobadela 17,59
União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho 3,88
União de Freguesias de Moscavide e Portela 1,66

Área (km2) 
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Figura 1: Enquadramento geográfico do concelho de Loures
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 1.2 HIPSOMETRIA
A análise hipsométrica permite a representação do terreno através de classes de altitude, aspeto muito influente nos fatores

climáticos e biológicos, como a distribuição da flora e da fauna, e de valores cénicos e antrópicos, a localização de pontos e

linhas de vistas.

Para a produção da carta  hipsométrica  utilizou-se  um Modelo Digital do Terreno (MDT), elaborado a partir das curvas de

nível e pontos cotados da série cartográfica 1:10000 da Direção-Geral do Território (DGT).  Posteriormente foi  feita uma

reclassificação dos valores do MDT. As classes altimétricas geradas neste mapa correspondem a intervalos altimétricos de

10 metros. Foram definidas 41 classes altimétricas, variando entre os 0 metros do nível do mar (cota mais baixa), e  os 409

metros do Cabeço de Montachique (cota mais elevada).

Foi também realizada uma operação de agregação de polígonos com área inferior a 1 hectare, de modo a reduzir “ruído” e

obtenção de áreas representativas das diferentes classes com expressão territorial.

O concelho de Loures encontra-se repartido em três setores de altitudes:

• O primeiro setor pode ser caracterizado por altitudes compreendidas entre os 0 metros e os 50 metros, constituindo

morfologias de paisagem conotadas com a presença e acumulação de água, localizando-se nas várzeas de Loures e

de Bucelas, a zona ribeirinha ao longo do rio Tejo e os principais vales, afluentes do rio Trancão. É, no entanto, na

várzea de Loures, que as cotas inferiores a 50 metros assumem maior expressão;

• O segundo setor compreende altitudes entre os  50 metros e 250 metros e corresponde sensivelmente à área

envolvente à várzea de Loures, os planaltos da zona oriental do concelho, entre São João da Talha e Santa Iria de

Azóia e entre Camarate e a Ponta da Aguieira;

• O último setor, com altitudes superiores a 250 metros, essencialmente localizadas a norte e sudoeste do concelho. É

nesta situação que ocorrem alguns dos pontos mais altos do concelho, entre os quais se destacam:

◦ Cabeço de Montachique com 409 metros na freguesia de Lousa;

◦ Cabeço da Torre com 378 metros e Picotinhos com 339 metros, ambos na freguesia de Fanhões;

◦ Cabeça Grande (352 metros), Alto do Penedo Mouro (324 metros), Alto das Tomadas com (339 metros);

◦ Alto do Mosqueiro (301 metros);

◦ Costeira Oriental de Bucelas (294 – 310 metros);

◦ No limite do concelho, observa-se um aumento progressivo de cotas, que se prolonga para os concelhos de Vila

Franca de Xira e Mafra e que correspondem ao Alto do Carvalhal (250 metros), Casal das Calhandras (242

metros), Casal das Calhandras Grandes (338 metros) e Mato da Cruz (232 metros).
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

No contexto de defesa da floresta contra incêndios, é nas zonas florestais  com maiores diferenças de altitudes que se

associam maiores dificuldades  no combate,  devido às  dificuldades na acessibilidade de  veículos  pesados  aos  locais  de

encosta, bem como a fenómenos naturais, como, por exemplo, a forte variabilidade do sentido e velocidade dos ventos.

A  correta  avaliação  das  tipologias  da  vegetação  e  a  implementação de  uma  rede  adequada  de  faixas  de  gestão  de

combustíveis,  rede viária operacional e outros tipos de infraestruturas localizadas estrategicamente nas zonas cumeadas.

Estas têm implicações determinantes na gestão das operações de combate direto ao fogo, no sentido de atenuar ou impedir

a sua progressão e a probabilidade da formação de frentes de fogo a iniciar nas encostas opostas.

O concelho de Loures, apresenta grandes variações de hipsometria, conforme é visível na Figura 3, traduzindo preocupações

acrescidas no que diz respeito à complexidade dos cenários e  a definir medidas concretas no que respeita à defesa da

floresta contra incêndios. A representação da hidrografia permite, através da delimitação das linhas fundamentais, interpretar

o relevo do território.

As linhas de cumeada são aquelas que unem os pontos de cota mais elevada. Os talvegues são as linhas que unem os

pontos de cota mais baixa e constituem os elementos fundamentais da drenagem natural do território, denominando-se o

seu conjunto por rede hidrográfica. A rede hidrográfica representada permite verificar visualmente as suas respetivas bacias

hidrográficas, e consequentemente as linhas de festos, mais importantes que separam essas bacias (Figura 3).
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Figura 2: Vista do miradouro do Cabeço de Montachique
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Figura 3: Carta hipsométrica
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 1.3 DECLIVE

Segundo Partidário (1999), os declives correspondem à indicação morfológica do terreno. A carta de declives constitui uma

das formas de caracterização do terreno, sendo um dos indicadores indispensáveis ao planeamento, no sentido em que

permite perceber muitos elementos que se referem à dinâmica natural do meio biofísico (Bateira, 1996/7).

Para a produção da carta de declives utilizou-se o Modelo Digital do Terreno (MDT), elaborado a partir das curvas de nível e

pontos cotados da série cartográfica 1:10000 da DGT, calculando-se os declives em graus. Posteriormente foi feita uma

reclassificação dos valores da carta de declives (por pixel). As classes de declives utilizadas neste mapa correspondem às

que melhor caracterizam o concelho, atendendo às suas especificidades, servindo de base para a identificação de áreas com

maior influência na determinação do risco de incêndio.

Foi também realizada uma operação de agregação de polígonos, com área inferior a 1 hectare, de modo a reduzir “ruído” e

obtenção de áreas representativas das diferentes classes com expressão territorial.

No concelho de Loures predominam os declives muito suaves, inferiores a 5º, associados a vales largos. São também

significativos os declives suaves a moderados 5 – 10 º e 10 — 15.º. A distribuição destes declives não é homogénea e

relaciona-se diretamente com as formações geológicas que ocorrem no território concelhio, nomeadamente com as suas

características litológicas e estruturais e com os processos erosivos a que foram sujeitas.

Estas  variações  contribuem  decisivamente  para  a  definição  de  mosaicos  de  paisagens  com  características  muito

diferenciadas em termos de declive, determinando a existência de áreas fortemente condicionadas, relativamente a algumas

alterações na ocupação do solo.

Os menores declives dominam na várzea de Bucelas, no vale do rio Trancão, nos seus principais afluentes – rio de Loures, de

Lousa, Pequeno do Trancão e nas ribeiras das Romeiras, da Póvoa, de Pinheiro de Loures, dos Novais, do Alpriate (que se

prolonga para fora dos limites do Concelho), e em especial, na várzea de Loures, que constitui uma área aplanada de grande

extensão e regularidade, onde confluem todas as linhas de água referidas.

Esta classe de declives está raramente relacionada com situações de cotas mais  elevadas (planalto),  verificando-se,  no

entanto, alguns casos na zona de Salemas, de Murteira e no reverso das costeiras de Loures, onde se constituem situações

de planalto, como é no caso do planalto oriental, entre Sacavém e Santa Iria da Azóia e do planalto do aeroporto da Portela.

A classe de declives de 5 - 10º ocorre na transição para a encosta, assim como nas zonas de planalto, verificando-se com

bastante incidência em toda a zona oriental e sudoeste do concelho, nomeadamente em Camarate, Sacavém, Moscavide,

São João da Talha e Santa Iria da Azóia, e entre a ribeira da Póvoa e rio de Loures e, mais a norte, na base das vertentes dos

Cabeços de Montachique e Cabeços da Torre (Figura 4).
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Figura 4: Carta de declives em graus
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As áreas mais  declivosas, com declives de 20º e superiores, são atingidos em várias zonas do concelho, em geral,  em

encostas modeladas em formações carbonatadas com alternância de bancadas de rocha dura (calcários e calcoarenitos) e

bancadas de rocha mais branda (margas ou argilas), como é o caso dos vales muito encaixados do troço médio do rio

Trancão, da ribeira do Boição, da vertente do rio Pequeno do Trancão, da Ribeira de Ribas e da vertente esquerda da ribeira

das Romeiras. Também é possível observar esta classe de declives em formações datadas do Oligocénio e do Miocénio,

constituindo a frente das vertentes de Loures e de Bucelas.

As zonas com declives mais acentuados originam implicações distintas no âmbito da DFCI, pois, para além de exibirem

elevado risco de erosão, dificultam as operações de combate a incêndios, uma vez que o terreno acidentado dificulta o

avanço dos meios terrestres necessários ao combate dos fogos rurais. O aumento da velocidade de propagação do fogo nas

áreas de declives mais acentuados está relacionado com o facto de os combustíveis a montante da frente de fogo estarem

sujeitos a secagem conforme vão sendo aquecidos até à temperatura de ignição.

 1.4 EXPOSIÇÕES
A exposição de vertentes pode ser definida como a exposição do território à orientação solar (Partidário, 1999). A carta de

exposição de vertentes apresenta a maior ou menor grau de insolação face à orientação das vertentes. Assim, no hemisfério

norte, as vertentes voltadas a sul estão mais expostas ao sol, e, por essa razão, têm maior insolação (vertentes soalheiras).

Em oposição, as vertentes voltadas a norte têm mais horas de sombra e, consequentemente, menor insolação (vertentes

umbrias).

A exposição sul, representada pelas cores mais quentes, domina em termos de representatividade no concelho, cerca de

33,4% da área total, e abrange localizações mais centrais do território concelhio, como Loures, Santo Antão do Tojal e São

Julião do Tojal e ainda, com menor incidência, nas freguesias localizadas mais a norte como Lousa, Fanhões e Bucelas.

As exposições a este e a oeste, no seu conjunto perfaz cerca de 48,3% da área total do concelho, dominam nas vertentes dos

principais cursos de água que têm direção norte - sul. A diferença que se verifica entre estas duas situações, 20,0% para a

exposição oeste e 28,3% para a exposição este, relaciona-se com o facto do encaixe das linhas de água originar vales com

encostas assimétricas,  ou seja,  encostas com diferentes declives e extensões.  As freguesias  mais próximas do rio Tejo

apresentam, na sua generalidade, exposições ao quadrante este.

As  encostas  expostas  ao  quadrante  norte  (17,9%),  com  insolação  incipiente,  são  representadas  a  cores  mais  frias,

concentram-se essencialmente nas frentes do relevo das encostas em Bucelas, bem como em algumas zonas das encostas

de Loures (Figura 5).
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Figura 5: Carta de exposições de vertentes



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

Relativamente  à  DFCI,  importa  referir  que  às  vertentes  orientadas  a  sul,  se  associam  condições  mais  favoráveis  à

deflagração e propagação de incêndios  rurais, uma vez que as temperaturas são mais elevadas devido à quantidade de

exposição solar  incidente,  o  que provoca o decréscimo do teor  de humidade dos combustíveis  e,  por consequência,  o

aumento da sua inflamabilidade. 

 1.5 HIDROGRAFIA
O conhecimento da rede hidrográfica do território é imprescindível,  na medida em que,  em caso de incêndio, faculta a

localização de reservas de água passíveis de serem utilizadas no combate dos mesmos,  para além de funcionarem como

barreiras naturais à progressão dos incêndios.

Por norma, nos cursos de água mais significativos existem “corredores” de vegetação ao longo dos mesmos, corredores

ripícolas, constituídos, no que se refere às espécies arbóreas, por espécies folhosas de menor combustibilidade em relação às

espécies dos meios envolventes. Deste modo, os cursos de água podem constituir “barreiras” naturais à progressão do fogo,

dificultando a ignição e propagação dos mesmos. As linhas de água que preservem as suas condições naturais, isto é, que

permaneçam inalteradas,  assumem-se como barreiras  de defesa contra  incêndios  rurais,  na medida em que o tipo de

vegetação de baixa combustibilidade a elas associado, pode atrasar o avanço dos incêndios.

A bacia hidrográfica do rio Trancão, tem uma área de 288 Km2 distribuída por parte dos concelhos de Lisboa, Amadora,

Sintra, Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira. A grande confluência de linhas de água nesta

bacia, juntamente com o facto de parte dela se localizar em cotas altimétricas muito baixas, facilitando a penetração da maré

enchente  ao longo do canal fluvial, com a consequente subida do nível da água do rio, origina fenómenos frequentes de

inundação na várzea de Loures. Adicionalmente, a bacia hidrográfica do rio Trancão apresenta um formato de funil junto à

sua foz, provocando um constrangimento do escoamento fluvial nas situações de caudais extraordinários. 

Os cursos de água principais são: o rio Trancão, o rio de Loures, a ribeira do Pinheiro de Loures e a ribeira da Póvoa.

O regime hidrológico da maior parte das linhas de água da rede hidrográfica de Loures é torrencial. Durante grande parte do

ano o caudal é nulo, ou quase nulo, decorrendo anos sem que haja transbordamento do leito menor. Em contrapartida, em

caso de precipitação intensa, o escoamento superficial dá-se com elevada rapidez, sendo os caudais das cheias centenárias

muito elevados.

Em termos de DFCI, a existência de um elevado número de linhas de água é propícia à existência de espécies ripícolas que

originam descontinuidade e compartimentação na paisagem, impedindo a propagação e deflagração de incêndios rurais, mas

a sazonalidade do regime dos cursos de água, condiciona as ações de combate, uma vez que no período mais crítico a

disponibilidade de água à superfície é reduzida ou nula (Figura 6).
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Figura 6: Carta de hidrografia



CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

 2 . CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA
Os fatores climáticos e meteorológicos constituem um dos principais elementos que influenciam as condicionantes para a

propagação  dos  incêndios  rurais.  O  conhecimento  dos  fatores  climáticos  permite  uma  melhor  gestão  dos  recursos

operacionais  (materiais  e  humanos),  necessários  para  a  prevenção  e  mitigação  dos  incêndios  rurais.  Neste  sentido,  o

conhecimento das condições meteorológicas em tempo real, bem como das previsões, é imprescindível para uma avaliação

continua do risco e evolução do incêndio  rural. É ainda necessário ter em consideração que estas mesmas condições são

também um fator determinante nos índices de inflamabilidade e combustibilidade da vegetação, relacionados com o grau de

humidade dos seus tecidos, na sua fisiologia e no próprio estado de desenvolvimento do seu ciclo de vida.

Para a  caracterização climática do concelho de Loures,  foram analisados os seguintes  parâmetros:  temperatura  do ar,

humidade relativa do ar, precipitação e vento, sendo que esta caracterização teve por base os valores das normais climáticas

do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), relativos à estação de Lisboa/Gago Coutinho.

 2.1 TEMPERATURA DO AR
A temperatura do ar exerce influência na maior ou menor suscetibilidade  no comportamento do fogo. As temperaturas

elevadas tornam os combustíveis mais secos, facilitando a progressão do fogo, enquanto, que com temperaturas mais baixas

a progressão do fogo e a sua evolução para grandes incêndios rurais decresce significativamente.

Relativamente  à  temperatura,  considerando  a  sua  distribuição  média  mensal,  constata-se  que  esta  aumenta

progressivamente de janeiro (10,5ºC) até agosto (22,9ºC), correspondendo este ao mês em que se regista a temperatura

média mais elevada, sendo que a amplitude térmica anual é de 12,4ºC. Observa-se ainda que a partir do mês de agosto a

temperatura média do ar volta a decrescer, atingindo os seus valores mais baixos nos meses de inverno, particularmente nos

meses de janeiro (10,5ºC),  fevereiro e dezembro  (11,8ºC e 11,6ºC, respetivamente) (Gráfico 1).

Os  meses  em que as  temperaturas  são mais  elevadas  correspondem aos  meses  de  junho,  julho,  agosto e  setembro,

correspondendo, portanto, aos períodos com maior probabilidade  de ocorrência de incêndios  rurais. Assim,  os meses de

julho e agosto, apresentam as temperaturas médias mais elevadas (22,6ºC e 22,9ºC, respetivamente), com valores máximos

registados de 39ºC em agosto e 38,4ºC em julho.
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

 2.2 HUMIDADE RELATIVA DO AR
A humidade relativa é a relação entre a quantidade de vapor de água contida no ar (humidade absoluta) e a que existiria se à

mesma temperatura  o  ar  estivesse  saturado.  Os  valores  da humidade relativa  do ar  são expressos  em percentagem,

correspondendo 0% ao ar seco e 100% ao ar saturado de vapor de água.

A humidade atmosférica consiste numa variável  dinâmica que condiciona a frequência e a intensidade dos incêndios,  à

semelhança da temperatura e da precipitação. As elevadas temperaturas, aliadas a precipitações reduzidas, durante os

meses de verão, provocam períodos de stress para a vegetação, durante a qual a humidade do coberto vegetal decresce

significativamente e, por consequência, o grau de inflamabilidade aumenta.

No que se refere aos combustíveis, a sua humidade está diretamente relacionada com a humidade do ar. Neste sentido, à

medida que a humidade do material vegetal aumenta, a facilidade  de progressão do fogo diminui e, consequentemente,

menor será o risco de incêndio.

Adicionalmente, a humidade relativa do ar influencia a disponibilidade de oxigénio necessário ao processo de combustão,

sendo por isso determinante para a propagação do incêndio florestal, e permitindo, por si só, definir a altura do ano em que o

risco de incêndio se assume mais elevado.

Pela análise ao Gráfico 2, constata-se que os  valores médios mensais de humidade relativa nunca são inferiores a 30%. Os

valores mais baixos de humidade relativa do ar às 09h  observam-se em julho e agosto, com  teores médios de 68%. Os

valores mais baixos do mesmo parâmetro,  mas às 18h, observam-se em agosto, com teores médios de 46%. Importa

também referir que a humidade relativa decresce de janeiro a agosto, mês a partir do qual aumenta gradualmente até atingir

o seu valor mais elevado no mês de dezembro (86% às 09h e 74% às 18h).
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Gráfico 1: Temperatura média mensal, média dos valores máximos e valores máximos em Lisboa\Gago Coutinho, entre 1961 - 1990
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

 2.3 PRECIPITAÇÃO
No que concerne à deflagração de incêndios rurais, a precipitação constitui um fator decisivo, uma vez que esta limita a sua

ignição e/ou propagação.

Através da análise do Gráfico 3, podemos constatar que os valores da precipitação média mensal total são  inferiores a 40

mm entre os meses de junho e setembro. Tal situação, conjugada com os valores reduzidos de humidade relativa do ar, e

elevadas temperaturas observadas no mesmo período, traduzem a real necessidade de uma maior disponibilidade de meios

de vigilância, primeira intervenção e combate a incêndios rurais.

Relativamente à precipitação máxima diária, os valores mais elevados ocorrem em novembro (126,6 mm).
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Gráfico 2: Valores da humidade relativa registados às 09h e às 18h em Lisboa/Gago Coutinho, entre 1961 - 1990
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

 2.4 VENTO
A velocidade e o rumo (direção e sentido), são os parâmetros utilizados para descrever o vento local, indicado pelo ponto da

rosa-dos-ventos de onde sopra, e a velocidade, normalmente expressa em km/h.

No que se refere às implicações da variável “vento” nos incêndios rurais:

• Devem-se considerar dois tipos diferentes de ventos na propagação de incêndios. Aqueles que estão associados à

circulação atmosférica geral e os ventos locais, conhecidos por brisas, influenciados pela topografia (de vale, de

montanha, marítimas e terrestre).  O resultado da conjugação destes dois tipos de ventos determina em grande

medida o sentido e a intensidade de propagação dos incêndios;

• O vento tem um efeito negativo ao dessecar os combustíveis, facilitando assim a sua ignição. Outros dos efeitos é a

inclinação das chamas sobre a vegetação adjacente aumenta significativamente a velocidade do fogo, potenciando

igualmente  a  sua  alimentação  de oxigénio,  assim  como  o  transporte  de  faúlhas  e  materiais  incandescentes,

responsáveis pela disseminação de focos secundários;

• As interações que se estabelecem entre o incêndio e o vento são influenciadas pelo declive e pela exposição do

terreno. Assim, em caso de incêndio é importante antecipar a tendência de progressão das frentes de chamas (tipo

e quantidade de combustíveis) suportados pelo conhecimento das ocorrências passadas e pela aplicação de modelos

representativos da propagação de incêndios com base no “input” dos registos de variáveis ambientais do momento;

Nas cumeadas o vento é mais forte e turbulento o que aumenta a probabilidade de focos secundários especialmente em

topografia mais abrupta.

16

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2474-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt

Gráfico 3: Valores mensais de precipitação e máximas diárias em Lisboa/Gago Coutinho, entre 1961 - 1990
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

No Concelho de Loures os ventos do quadrante norte e noroeste são dominantes durante quase todo o ano, com uma

frequência média anual de 32,9% e 16,4% respetivamente e, em especial durante a época de  verão, em que o vento de

quadrante  norte  torna-se  ainda mais  frequente  (54,3%).  Os  ventos  de  sul  e  sudeste  são menos  frequentes,  com uma

ocorrência média anual de 2,4 e 3,6%. A velocidade do vento é considerada moderada, com médias anuais de 15 Km/hora

(Gráfico 4).

Desta  forma,  podemos  concluir  que  são  os  ventos  do  quadrante  norte e  noroeste  os  dominantes  nos  períodos  mais

favoráveis à ocorrência de incêndios. Contudo, este tipo de ventos são considerados como pouco perigosos no que respeita à

propagação para grandes incêndios.

Gráfico 4: Média mensal da velocidade e frequência do vento (1960 – 1990)

No que respeita à intensidade, os ventos mais fortes surgem de sudoeste, sendo os registos médios mais elevados de 21,5 e

21,4 km/h, e no quadrante norte em agosto com valores de 20,8km/h (Tabela 2).
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Tabela 2: Frequência (%) e velocidade média (km/h) do vento para cada rumo (1961 – 1983)

Frequência média do vento em % - F (%) e Velocidade média do vento em km/h – V (km/h) para cada Rumo

Mês

N NE E SE S SW W NW Calmia

F V F V F V F V F V F V F V F V F

% km % km % km % km % km % km % km % km %

Janeiro 19,3 13,2 15,9 10,6 10,3 9,7 1,4 7,8 3,4 16,7 7,7 22,8 13,6 15,3 10,5 15,5 18

Fevereiro 16,2 14,6 14,5 14,1 10,5 11,5 2,8 8,2 6,6 15,4 13,2 21,5 14,1 20,6 9,6 15,8 12,4

Março 29,3 19,4 12,7 15,2 12 15,8 3,7 10 2,6 13,8 6,1 18 11,4 16 12,9 15,9 9,2

Abril 30 19 7,5 14,1 7,3 10,2 2,7 10,1 4,6 16 11,1 21,4 15,4 16,9 15,9 17,1 5,6

Maio 33,4 20,1 7,8 14,3 4,8 11 1,4 7,7 2,2 12,5 9,4 17 12,9 14,5 21,8 16 6,3

Junho 40,2 19,8 4,8 11 3,5 7,5 0,3 3,5 1,9 8,3 10,8 16,9 16,7 16,4 17,5 15,2 4,3

Julho 41,8 20,4 3,7 13,1 3,7 5,8 0,3 4 1,2 9,5 7,8 14,9 12,2 15,7 22,8 18,3 6,5

Agosto 51,1 20,8 4,8 13,4 2,8 7,7 0,6 5,3 1,8 11,8 8,2 15,2 9,7 12,6 16,2 18,3 4,9

Setembro 31,3 17,2 9,5 12,2 7,6 6,9 1,6 8 5,9 15 10,6 15,6 10,2 12,7 13,5 15,1 9,8

Outubro 22,7 16,8 12,6 12,3 7,4 6,6 2,8 6,3 6,6 14,7 10,8 15,8 12,5 14,7 8,3 12,7 16,3

Novembro 18,5 14,9 17 12,3 12,4 8,9 3,8 13 4,1 17,2 9,4 16,2 11,9 17,4 7,8 14,1 15,2

Dezembro 14,3 14,3 24,3 12 11,2 10,2 4,2 9,2 6,2 17 7,7 18,6 10,5 14,3 6 12,9 15,6



CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

 3 . CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
O conhecimento das dinâmicas demográficas é essencial para  procurar entender as diferentes análises e tendências  que

ocorrem no território,  na  tentativa  continua  de  alcançar  modelos  e  instrumentos  de  ordenamento  que  permitam uma

afetação racional e eficaz dos recursos disponíveis. Essa racionalidade e eficácia reflete-se na proteção e melhoria dos índices

de  qualidade  de  vida  das  populações  existentes  nos  diversos  territórios  do  concelho,  quer  ao  nível  do  planeamento

estratégico de DFCI, quer na identificação da ocupação dos espaços rurais que impliquem a adoção de políticas especiais

(como por exemplo o despovoamento de aglomerados populacionais, ou envelhecimento da população). Pode igualmente

refletir-se  numa vertente mais operacional, relacionada com a necessidade de evacuação de populações / autoproteção, ou

fundamentação das opções a tomar no âmbito das ações de sensibilização.

Neste  sentido,  no presente  capítulo  analisam-se um conjunto de  parâmetros  demográficos,  nomeadamente:  população

residente por censo (1991, 2001 e 2011) e freguesia  (Figura 7), densidade populacional (2011), índice de envelhecimento

(2001, 2011) e sua evolução entre 2001 e 2011, população por setor de atividade em 2011, taxa de analfabetismo (1991, 2001

e 2011) e ainda as romarias e festas do concelho de Loures.

 3.1 POPULAÇÃO RESIDENTE
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a população residente corresponde ao “conjunto de pessoas que,

independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram

no  seu  local  de  residência  habitual  por  um  período  contínuo  de,  pelo  menos,  12  meses  anteriores  ao  momento  de

observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 23 meses anteriores

ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano”.

Segundo os Censos de 2011, o concelho de Loures possui 205054 habitantes, o que representa 7,3% da população residente

na NUTII da Grande Lisboa.

Em termos populacionais Loures, integrando Odivelas, com 322158 habitantes representava, em 1991, 12,8% da população

residente na área geográfica de Lisboa (Grande Lisboa e Península de Setúbal) e 17,1% na Grande Lisboa, apresentando-se

como o segundo concelho do país em número de habitantes. Com a criação do concelho de Odivelas, a 14 de Dezembro de

1998, perde essa posição passando para o quinto lugar.

O concelho de Loures tem um acréscimo inferior em relação à média dos concelhos da Grandes Lisboa, cerca de 3,6%, com

um acréscimo de  aproximadamente  de  7000  habitantes,  justificado,  em parte,  pelo  seu  saldo  natural,  sendo  o  quinto

concelho que mais cresceu, a seguir ao concelhos de Sintra, Mafra, Cascais e Oeiras.

Ao nível das freguesias do concelho, a União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela é a que

apresenta maior população, 44331 habitantes, representando 21,7% do total de habitantes do concelho, seguida da União de

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação , com 34943 habitantes e da freguesia de Loures, com 26769 habitantes.
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

A freguesia que apresenta um menor número de habitantes é a freguesia de Fanhões, com 2801 habitantes, representando

menos de 2% da população do concelho. No entanto, desde 1991 que esta freguesia tem vindo a apresentar um acréscimo

de população, com um aumento de 103 habitantes.

A  União  de  Freguesias  de  Santo  António  dos  Cavaleiros  e  Frielas  apresenta  um  acréscimo  significativo,  mais  3429

habitantes, seguindo da freguesia de Loures, mais 2532 habitantes, e da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho,

mais 1263 habitantes (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: População residente por censo e por freguesia (1991/2001/2011)
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Figura 7: População residente por censo e por freguesia (1991/2001/2011)



CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Os  204 461  residentes  no  concelho  de  Loures  ocupam  um  território  de  169,02  km2 calculando-se  uma  densidade

populacional de 1210 habitantes por quilómetro quadrado.

As  freguesias  mais  próximas  das  principais  infraestruturas,  são  aquelas  em  que  se  verificam  maiores  densidades

populacionais, destacando-se as Uniões de Freguesia de Moscavide e Portela, de Sacavém e Prior Velho. As freguesias do

interior do concelho, mais rurais e com maior ocupação de sistemas florestais, apresentam valores mais baixos de população

residente e de densidade populacional. As implicações que estes aspetos têm ao nível da DFCI, prendem-se com o facto de

existirem mais locais  onde o risco de incêndio é superior, implicando desde logo a necessidade de reforçar as ações de

vigilância nos territórios daquelas freguesias, bem como de  promover ações de sensibilização  dirigida à população rural

sobre o risco de utilização do fogo, com especial incidência nas queimas de sobrantes agrícolas e definir locais estratégicos

de posicionamento de equipas de primeira intervenção durante os períodos mais críticos.

 3.2 ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
O “índice de envelhecimento populacional” estabelece a relação entre a população idosa e a população jovem, definida

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos, e o número de pessoas com idades

compreendidas entre os 0 e os 14 anos.

Segundo os dados dos censos de 2011, o Índice de envelhecimento do concelho de Loures é de 110%, ou seja, existiam em

2011, 110 idosos (população com 65 e mais anos) por cada 100 jovens (população dos 0 aos 14 anos), apresentando-se

Loures como o quinto concelho mais jovem da Grande Lisboa. No entanto, é necessário salientar que existe diferenciação

deste índice dentro do concelho, tendo a freguesia de Bucelas o valor mais elevado e a freguesia de Moscavide e Portela o

valor mais baixo (Figura 8).

Ao  aumentar  a  população  mais  idosa,  em  detrimento  da  população  mais  jovem,  especialmente  em  freguesias  com

características rurais (como se pode observar através do índice de envelhecimento), assiste-se também à diminuição da

capacidade de vigilância popular, assim como à redução da intervenção popular no combate direto de incêndios, na proteção

de  bens  e  nas  ações  de  implementação  das  infraestruturas  de  prevenção  nos  espaços  florestais  confinantes  com  os

aglomerados populacionais, nomeadamente na execução dos trabalhos de redução de combustíveis.

Sendo a população mais idosa a que maiores ligações tem com o espaço rural, e com a agricultura, é natural que exista um

aumento gradual de áreas não cultivadas, que mais tarde dão origem a áreas  com formações arbustivas e arbóreas. Por

outro lado,  este grupo de população,  em geral,  é mais  vulnerável,  com menor capacidade de intervir  em situações de

emergência. 
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Figura 8: Índice de envelhecimento e respetiva evolução (1991, 2001 e 2011), no concelho de Loures



CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

 3.3 POPULAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE
Segundo os censos de 2011, a distribuição da população ativa por setor de atividade no concelho de Loures, indica uma clara

concentração no setor terciário, com um valor de 81,68% do total da população ativa, seguindo-se o setor secundário, com

17,81%, e por último, o setor primário, com 0,51% (Tabela 3; Figura 9).

Analisando os dados referentes à distribuição por freguesia, e centrando a análise no setor primário, verifica-se que é nas

freguesias de Lousa, Bucelas e na União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, que  este apresenta maior

expressão. Por outro lado, na União de Freguesias de Moscavide e Portela, o setor terciário é muito expressivo, pois se trata

da freguesia que se encontra mais próxima da periferia da Grande Lisboa.
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Tabela 3: População empregada por setor de atividade, em 2011
Primário Secundário Terciário

Bucelas
n.º hab 44 584 1405

% 2,2 28,7 69,1

Fanhões 
n.º hab 11 278 978

% 0,9 21,9 77,2

Loures
n.º hab 200 2203 10240

% 1,6 17,4 81,0

Lousa
n.º hab 41 401 969

% 2,9 28,4 68,7

Camarate, Unhos e Apelação 
n.º hab 21 2769 10814

% 0,2 20,4 79,5

Moscavide e Portela
n.º hab 29 1247 9827

% 0,3 11,2 88,5

Sacavém e Prior Velho
n.º hab 12 1791 9273

% 0,1 16,2 83,7

Santo Antão e São Julião do Tojal
n.º hab 41 796 2449

% 1,2 24,2 74,5

Santo António dos Cavaleiros e Frielas
n.º hab 28 1991 11010

% 0,2 15,3 84,5

Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela
n.º hab 28 3793 15732

% 0,1 19,4 80,5
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Figura 9: População empregada por setor de atividade, em 2011



CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Em termos de DFCI, a tendência na diminuição da população ativa a laborar no setor agrário pode constituir um aumento no

risco de ocorrência de incêndios rurais,  atendendo a que diminuição da atividade na promoção dos produtos agrícolas ou

silvestres presentes nos sistemas florestais, resulta no desenvolvimento de áreas com vegetação lenhosa mais desenvolvida,

propicia à propagação rápida do fogo para as proximidades dos aglomerados populacionais .

 3.4 TAXA DE ANALFABETISMO
A taxa de analfabetismo traduz a percentagem da população residente, com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever,

em relação à população residente com 10 e mais anos.

Segundo os censos de 2011, o concelho de Loures apresenta um elevado número de indivíduos analfabetos com 10 ou mais

anos de idade (6666 indivíduos),  correspondendo a uma taxa de analfabetismo de  aproximadamente 3,6%. Este valor é

superior à taxa média da Grande Lisboa, de 3,0%, tornando a situação preocupante.

Ao nível das freguesias, em 2011, a freguesia de Loures e a União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal são as

que apresentam maior taxa de analfabetismo, com um valor  médio de 6,1%, ao contrário  da União de Freguesias  de

Moscavide e Portela, que apresenta a taxa mais baixa, 2,3%.
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Tabela 4: Taxa de analfabetismo no concelho de Loures, 1991-2011

Bucelas Fanhões Loures Lousa

1991 12,1 11,2 7,4 13,1 7,6 4,3 10,8 10,3 6,3 4,8

2001 9,8 9,6 5,8 11,3 8,3 5,1 7,6 9,8 5,8 4,7

2011 5,6 5,4 3,4 6,1 5,8 2,3 4,2 6,1 2,4 3,4

Camarate, 
Unhos e 
Apelação 

Moscavide e 
Portela

Sacavém e Prior 
Velho

Santo Antão e São 
Julião do Tojal
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Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e 

Bobadela
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Figura 10: Taxa de analfabetismo no concelho de Loures, 1991-2011



CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Em termos de DFCI, o analfabetismo torna-se fator importante a ter em conta na planificação das medidas de sensibilização,

uma vez que o modo de abordagem a esta população deverá ser feito através do contacto direto.  Devendo-se promover

ações onde as juntas de freguesia devem ter um papel determinante em ações colaborativas com a Câmara Municipal,

Bombeiros, Guarda Nacional Republicana, Escolas, entre outros.

 3.5 ROMARIAS E FESTAS
A ocorrência de romarias e festas  resulta frequentemente no lançamento de material pirotécnico, normalmente fogo-de-

artificio e foguetes. Tal situação pode resultar num acréscimo do risco de incêndio em condições de tempo quente e seco,

pelo que é fundamental que estas situações  sejam consideradas como relevantes e objeto de fiscalização pelas entidades

competentes. Igualmente,  a probabilidade e o risco de incêndio, associados a estas práticas devem  ser considerados no

planeamento de DFCI.

Em termos de DFCI, e em conformidade com o índice de risco de incêndio, as entidades responsáveis pela fiscalização deste

tipo de eventos devem estar atentas à concentração de pessoas, muitas vezes próximo de espaços florestais. Igualmente,

devem estar delineadas e implementadas ações de prevenção, nomeadamente as garantias de circulação de veículos de

socorro rápido e, nos casos em que se justifique, posicionar estrategicamente equipas de primeira intervenção.

Na Figura 11 e nas Tabelas 5 e 6, encontram-se discriminadas as datas e localização das festas e romarias do concelho de

Loures.
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Tabela 5: Festas e romarias do concelho de Loures
Mês Inicio / Fim Freguesia Lugar Designacao Observ

Janeiro
4ª semana BUCELAS Bemposta Festa de Nossa S.ª da Paz Não lançam foguetes

--- FRIELAS Frielas Festa em Honra de S. Julião Não lançam foguetes

Março
--- MOSCAVIDE Moscavide Aniversário da Freguesia de Moscavide ---
--- SÃO JOÃO DA TALHA S. João da Talha Aniversário da Freguesia de S. João da Talha ---

Abril
--- APELAÇÃO Apelação Aniversário da Freguesia de Apelação Não lançam foguetes
--- APELAÇÃO Apelação Festa em honra de Nossa S.ª da Encarnação Não lançam foguetes

Maio

--- APELAÇÃO Apelação Procissão das velas Não lançam foguetes

--- PRIOR VELHO Prior Velho Procissão das Velas ---
31 BUCELAS Bucelas Procissão das Velas em Honra da N.ª S.ª de Fátima Não lançam foguetes
--- LOURES Loures Procissão das Velas em honra da N.ª S.ª de Fátima Não lançam foguetes
--- CAMARATE Camarate Aniversário da Freguesia de Camarate ---
--- CAMARATE Camarate Festa em Honra da Mãe Rainha ---

Junho

2ª semana APELAÇÃO Apelação Festa dos Santos populares Não lançam foguetes
--- BOBADELA Bobadela Festa de N.ª S.ª dos Remédios ---

2ª semana BUCELAS BUCELAS Festa de N.ª S.ª da Purificação Não lançam foguetes
--- CAMARATE Camarate Festa em Honra de S. Tiago ---
--- BOBADELA Bobadela Aniversário da Freguesia da Bobadela ---

2ª semana FANHÕES Fanhões Santos Populares Não lançam foguetes
--- FANHÕES Fanhões Festas da Colectividade de Fanhões Não lançam foguetes
--- LOURES Loures Festa anual da Ass. Cultural Recreativa de Loures ---

2º fim-de-semana LOURES Moninhos Festa em Honra de S. Cristóvão, Comissão de Festas de Moninhos ---
--- LOURES Pinheiro de Loures Festa Popular de Pinheiro de Loures ---

2ª semana LOUSA Lousa Festa Popular de Lousa Não lançam foguetes
29 LOUSA Lousa Festas em Honra de S. Pedro Não lançam foguetes
--- MOSCAVIDE Moscavide Festas em Honra de Santo António ---

2ª semana PORTELA Portela Festa Popular da Portela Não lançam foguetes
--- PRIOR VELHO Prior Velho Aniversário da Freguesia do Prior Velho ---
--- SANTA IRIA DE AZOIA Santa Iria da Azóia Festas de Santa Iria da Azóia ---
--- SÃO JOÃO DA TALHA S. João da Talha Festas do Grupo de Danças e Cantares “Os Cachoeiros” ---
--- SÃO JOÃO DA TALHA S. João da Talha Festas e Procissão em Honra de S. João Baptista ---

Julho

--- FRIELAS Frielas Festival de Folclore “Os Frieleiros” Não lançam foguetes
--- FRIELAS Frielas Aniversário da Freguesia de Frielas Não lançam foguetes
--- LOURES Barro Festejos anuais do Clube Samaritanos do Barro Lançam foguetes

1ª fim-de-semana LOURES Sete Casas Festejos anuais do Grupo Desportivo da Milharada Lançam foguetes
--- LOURES Tojalinho Comissão de Festas do Tojalinho ---

3ª semana LOUSA Cab. Montachique Festa do Grupo Recreativo do Cabeço Montachique Lançam foguetes
7 LOUSA Montachique Festa do Clube de Futebol de Montachique Lançam foguetes
--- SACAVÉM Sacavém Festas da Vila ---
--- SANTO ANTÃO DO TOJAL SANTO ANTÃO DO TOJAL Festas em Honra de SANTO ANTÃO DO TOJAL Não lançam foguetes
--- SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS Santo António dos Cavaleiros Festas em Honra de Santo António dos Cavaleiros ---
--- SÃO JOÃO DA TALHA B.º da Fraternidade Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Paz ---
--- SÃO JOÃO DA TALHA Vale Figueira Festa de Aniversário do Clube de Atletismo de Vale Figueira ---

Último fim-de-semana do mês UNHOS Unhos Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Rosário Não lançam foguetes
1º domingo do mês UNHOS Catujal Nossa Senhora da Nazaré Não lançam foguetes

Agosto

--- BUCELAS Chamboeira Festa de Aniversário da União Cultural Recreativa da Chamboeira Lançam foguetes
15 BUCELAS Vila de Rei Festa de N.ª Sr.ª da Salvação Lançam foguetes

1ª fim-de-semana LOUSA Ponte de Lousa Festas em Honra de N.ª Sr.ª de Monte do Carmo Não lançam foguetes
--- LOURES Mealhada Festa Anual da Mealhada - Comissão de Festas de Palhais, Loures

2º fim-de-semana LOURES Murteira Festas de Santa Petronilha – Comissão de Festas da Murteira ---
--- LOURES Montemor Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Saúde – Sociedade Recreativa e de Beneficência Montemorense ---

2ª semana LOUSA Casais do Forno Festa do Clube Recreativo de Casais do Forno Lançam foguetes
3º fim-de-semana LOURES Torre dos Trotes Festa Anual – Comissão de Festas de Torre dos Trotes ---
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Tabela 6: Festas e romarias do concelho de Loures, continuação
Mês Inicio / Fim Freguesia Lugar Designacao Observ

Setembro

Durante o mês LOURES Loures Festas da Paróquia ---
1º fim-de-semana LOURES Montemor Festa Anual ---

--- PRIOR VELHO Prior Velho Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Saúde ---
1ª semana LOUSA Lousa Festa do Grupo Desportivo de Lousa Lançam foguetes

Outubro

LOURES Loures Festas em Honra de Stª Maria de Loures ---
2ª semana BUCELAS BUCELAS Festa do Vinho e da Vinha ---
1ª semana PORTELA Portela Aniversário da Freguesia Não lançam foguetes

--- SACAVÉM Sacavém Festas em Honra de Santa Iria ---
--- SANTO ANTÃO DO TOJAL Pintéus Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Apresentação Não lançam foguetes
--- SÃO JULIÃO DO TOJAL São Julião do Tojal Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Socorro ---
--- APELAÇÃO Apelação Procissão das Velas Não lançam foguetes

Novembro --- FANHÕES Fanhões Festas em Honra de S. Saturnino Não lançam foguetes

Dezembro
29 FANHÕES Fanhões Aniversário da Freguesia Não lançam foguetes
--- BUCELAS Freixial Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Pedra
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Figura 11: Romarias e Festas no concelho de Loures
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 4 . CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO E ZONAS ESPECIAIS
Ao caracterizar a ocupação do solo e a tipologia de povoamentos florestais existentes no território concelhio, o presente

capítulo  aborda  uma das  temáticas  mais  importantes  do  PMDFCI,  uma vez  que  serve  de  base  para  a  elaboração  da

cartografia de risco.

A cartografia de uso e ocupação do solo, utilizada no presente trabalho, foi produzida pelo município e teve como base os

ortofotomapas da DGT (2015). As classes utilizadas foram as presentes nas especificações técnicas da elaboração da COS15,

da DGT (Direção Geral do Território),  onde constam 48 classes diferenciadas. A utilização da metodologia proposta nas

especificações técnicas da elaboração da COS15 (DGT) prende-se com o facto de esta entidade ser a responsável pela

elaboração da cartografia neste âmbito e facilitar o processo de análise evolutiva no concelho, com trabalhos futuros que

venham a ser disponibilizados por esta instituição.

Após uma análise visual aos polígonos da COS15 disponibilizada pela DGT, constatou-se a existência de várias manchas que

evidenciavam possíveis erros de classificação, p. ex., polígonos florestais classificados com outras tipologias. Por esse motivo

a  elaboração  da  COS15  foi  realizada  internamente,  com  as  mesmas  especificações  técnicas e  com  a  mesma  base

(ortofotomapas 2015),  de modo a possibilitar  a obtenção de  dados com menores erros  associados,  tendo em conta  o

conhecimento efetivo do território e a disponibilidade para  uma validação e a resolução de dúvidas de classificação no

terreno.

Como resultados comparativos foram gerados 2737 polígonos na COS15 interna vs os 2130 que constam na COS15 DGT.

Nas classificações relativas ao nível  1 (Florestas  e  meios naturais  e  semi-naturais),  que é uma das principais bases de

trabalho na elaboração do PMDFCI existiram alterações à codificação da classe em 33,2% das áreas dos polígonos, o que

correspondeu a 1 707,57 hectares.

Os  resultados agora apresentados,  a nível  do Uso e Ocupação do Solo,  foram elaborados com critérios  classificativos

diferentes da Cartografia utilizada em versões anteriores do PMDFCI em vigor (2019), pelo que a comparação entre ambos é

complexa.

Uma segunda fase deste capítulo, refere-se à identificação e caracterização das áreas protegidas, zonas de Rede Natura

2000 e Regime Florestal. De seguida, realiza-se o enquadramento dos vários instrumentos de planeamento da temática

florestal, mais concretamente da DFCI. Finalmente, serão abordados os equipamentos florestais de recreio e zonas de caça e

pesca.

 4.1 OCUPAÇÃO DO SOLO
A Tabela  7 e a  Figura 12, representam o uso e ocupação do solo do concelho de Loures, nomeadamente em termos de

ocupação agrícola, floresta, zonas húmidas, corpos de água e territórios artificializados. A ocupação dominante é Agrícola e

agroflorestal, representando 6 257,43 ha (37,42%), seguida dos territórios artificializados com 5 097,69 ha (30,49%) e das

Florestas e meios naturais e semi-naturais, com 4899,14ha (29,30%),
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Tabela 7: Uso e ocupação do solo

Uso e ocupação do solo %

Territórios artificializados 4 8 9 9 ,1 4 2 9 ,3 0

Áreas agrícolas e agro-florestais 6 2 5 7 ,4 3 3 7 ,4 2

Florestas e meios naturais e semi-naturais 5 0 9 7 ,6 9 3 0 ,4 9

Zonas húmidas 1 5 4 ,9 2 0 ,9 3

Corpos de água 3 1 1 ,5 9 1 ,8 6

Área 
(hectares)
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Figura 12: Uso e ocupação do solo
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Na Tabela 8, referente ao uso e ocupação do solo por freguesia, verifica-se verifica-se que as principais manchas florestais

situam-se em Bucelas (1573,2 ha), correspondendo a 46,3% da área total da freguesia, seguindo-se a freguesia de Loures e a

de Lousa, com 1029,0 ha e 795,3 ha, respetivamente. Neste sentido, estas freguesias requerem uma maior atenção em

termos de DFCI, não descurando, naturalmente, as restantes freguesias.

Ao norte  do  concelho,  onde se  localizam as  freguesias  de  cariz  marcadamente  rural,  a  biomassa  combustível  é  mais

abundante.  Com o aumento dos setores terciário e secundário, e a diminuição da população ativa no setor agrário, estes

territórios revertem gradualmente para uma ocupação com vegetação natural e semi-natural,  com comunidades vegetais

compostas por vegetação arbustiva e arbórea. Como referido, esta situação é mais marcante nas freguesias do norte do

concelho,  com  o  consequente  acréscimo  do  risco ao  nível  da  probabilidade  de  deflagração  de  incêndios  rurais  que,

eventualmente, poderão atingir maiores dimensões. Na várzea de Loures, onde predominam as hortas, este fenómeno não é

tão evidente.
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Tabela 8: Uso e ocupação do solo por freguesia

Freguesia
Zonas húmidas Corpos de água

ha % ha % ha % ha % ha %

Bucelas 367,3 10,8 1443,3 42,5 1573,2 46,3 0,0 0,0 12,5 0,4

Fanhões 130,0 11,2 584,8 50,3 447,8 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Loures 836,6 25,5 1381,8 42,1 1029,0 31,4 0,0 0,0 33,5 1,0

Lousa 281,6 17,0 574,9 34,8 795,3 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0

633,4 54,8 299,5 25,9 183,9 15,9 20,1 1,7 19,4 1,7

159,9 96,6 0,0 0,0 5,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0

346,1 89,1 17,9 4,6 21,2 5,5 0,0 0,0 3,2 0,8

1098,4 62,4 237,6 13,5 168,2 9,6 109,0 6,2 145,7 8,3

672,8 23,7 1380,5 48,6 706,5 24,9 21,4 0,8 59,0 2,1

373,1 40,6 337,1 36,7 166,8 18,1 4,4 0,5 38,1 4,1

Territórios 
artificializados

Áreas agrícolas e 
agro-florestais

Florestas e meios 
naturais e semi-naturais

União das freguesias de 
Camarate, Unhos e 
Apelação

União das freguesias de 
Moscavide e Portela

União das freguesias de 
Sacavém e Prior Velho

União das freguesias de 
Santa Iria de Azoia, São 
João da Talha e Bobadela

União das freguesias de 
Santo Antão e São Julião do 
Tojal
União das freguesias de 
Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas



CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO E ZONAS ESPECIAIS

 4.2 POVOAMENTOS FLORESTAIS
Os povoamentos florestais correspondem a áreas ocupadas com espécies florestais com uma percentagem de coberto no

mínimo de 10%, que ocupa uma área no mínimo de 0,5ha e largura não inferior a 20 m.

Na  Figura  13 observa-se que  a  parte  norte  e  noroeste  do concelho são  as que apresentam maior  ocupação florestal,

nomeadamente povoamentos de eucalipto.

Principalmente nas freguesias de Lousa e de Fanhões existem diversas plantações com outras resinosas, normalmente nas

zonas com cotas mais elevadas, compostas por exemplares de Cupressus spp. e Pinus halepensis.

Na freguesia de Bucelas existem áreas extensas de carvalhais, na zona da Quinta da Murta e de Vila Nova e nas freguesias

da Lousa e de Loures, a sul e a norte, respetivamente, na zona da Ponte da Lousa.

O Sobreiro está distribuído um pouco por todas as freguesias do norte do concelho.

As áreas de sobreiro, assim como os carvalhais, tem normalmente presentes espécies arbustivas, como o medronheiro, que

nalguns locais específicos, chegam a atingir porte arbóreo, como no Parque Municipal do Cabeço de Montachique.

Frequentemente parte destas áreas apresentam uma composição mista (i.e., com mais do que uma espécie). Por exemplo,

áreas de sobreiro  em consociação com outros carvalhos, e vice-.versa. Nestas situações seguiram-se as especificações

técnicas da elaboração da COS15, sendo atribuída a nomenclatura da espécie presente mais significativa.Na elaboração da

COS que foi utilizada na versão atual do PMDFCI (2019), existia a possibilidade de classificar estas áreas com o código

“Floresta  mista”,  não  fazendo  descriminação  da  espécie.  Tal  situação  resultou  num  elevado  número  de  polígonos  e,

consequente, numa área muito elevada com essa codificação.

No norte do concelho, existem áreas classificadas como “Matos”, onde as espécies presentes são da família dos Quercus

(carvalhiça e/ou carrasco) que, devido à idade e/ou às condições edafoclimáticas presentes, não tem porte arbóreo (i.e., mais

que 5 metros de altura).
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Figura 13: Povoamentos florestais no concelho de Loures
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Da  apreciação  da  Tabela  9,  referente  à  distribuição  das  espécies  florestais  no  concelho,  conclui-se  que  as  espécies

conhecidas mais representativas  são o Eucalipto, com uma ocupação de cerca de 603,1 hectares (11,83% da área total

florestal), seguida do Sobreiro, a ocupar cerca de 473,4 hectares (9,29% do total da área florestal), outros carvalhos com uma

área de 300,6 ha (5,90%), o Pinheiro-bravo, a ocupar cerca de 291,1 hectares (5,71% da área total florestal), e  as outras

folhosas, com cerca de 237,8 hectares (4,67% da área total florestal).

A  Tabela 10 detalha a distribuição por freguesia das principais essências florestais presentes no  concelho de Loures.  O

Eucalipto predomina nas freguesias de Lousa (ocupando cerca de 167,7 hectares), Loures (cerca de 165,9 hectares), Bucelas

(cerca de 110,4 hectares), na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal ( 100,4 hectares). Esta espécie não

tem representatividade nas Uniões de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, Moscavide e Portela e em Sacavém e

Prior Velho.

A ocupação do Pinheiro-bravo incide na freguesia de Bucelas, com uma área correspondente a cerca de 137,5 hectares, na

freguesia de Lousa, com 103,7 hectares e, em menor escala, na União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, com

cerca de 2 hectares.

Relativamente  ao  Pinheiro-manso,  constata-se  uma  distribuição  mais  significativa  na  freguesia  de  Bucelas,  com  uma

ocupação de cerca de 128,7 hectares. Em menor escala, esta espécie encontra-se também representada em Loures e Lousa,

ocupando áreas de cerca de 26,6 e 18,6 hectares, respetivamente.
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Tabela 9: Povoamentos florestais no concelho de Loures

Uso e ocupação do solo %

Espaços descobertos ou com pouca vegetação 8 ,4 0 ,1 7

Florestas de espécies invasoras 5 ,9 0 ,1 2

Florestas de eucalipto 6 0 3 ,1 1 1 ,8 3

Florestas de outras folhosas 2 3 7 ,8 4 ,6 7

Florestas de outras resinosas 2 1 3 ,5 4 ,1 9

Florestas de outros carvalhos 3 0 0 ,6 5 ,9 0

Florestas de pinheiro bravo 2 9 1 ,1 5 ,7 1

Florestas de pinheiro manso 2 0 3 ,5 3 ,9 9

Florestas de sobreiro 4 7 3 ,4 9 ,2 9

Matos 1 5 0 3 ,2 2 9 ,4 9

Vegetação herbácea natural 1 2 5 7 ,2 2 4 ,6 6

Área 
(hectares)
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Tanto o Eucalipto,  como o Pinheiro-bravo e as outras resinosas,  são espécies normalmente dominantes em floresta de

produção e, caso não se encontrem sob gestão florestal ativa, contribuem para modelos de combustível mais suscetíveis ao

fogo. No entanto, havendo desramação, correção de densidades, seleção de varas e cortes intermédios, importa garantir que

o material resultante dessas operações não  aumenta o risco de incêndio. Deste modo, os resíduos florestais deverão ser

estilhaçados e espalhados pelo local de corte, contribuindo, desta forma, para o aumento de matéria orgânica incorporável

no solo.  Adicionalmente, deve garantir-se uma  adequada gestão  do combustível,  garantindo a descontinuidade vertical e

horizontal dos mesmos, de forma a atenuar a progressão de eventuais incêndios.

Por outro lado, nas resinosas (Pinheiro-bravo,  outras resinosas e Pinheiro-manso)  e no Eucalipto, as substâncias voláteis

emitidas  pelas  folhas,  bem  como a  forma  e  dimensão  destas, contribuem para  que  sejam  facilmente  inflamáveis  em

situações de temperaturas elevadas e humidades relativas reduzidas. Este cenário é amplificado em declives acentuados,

com exposições viradas a sul - sudoeste, já que nestas ocorre uma maior exposição de horas solares.
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Tabela 10: Povoamentos florestais por freguesia, no concelho de Loures

F r e g u e s i a
M a t o s

h a  % h a  % h a  % h a  % h a  % h a  % h a  % h a  % h a  % h a  % h a  %

B u c e la s 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1 0 ,4 7 ,0 1 1 7 ,2 7 ,4 4 7 ,2 3 ,0 1 6 6 ,6 1 0 ,6 1 3 7 ,5 8 ,7 1 2 8 ,7 8 ,2 1 6 7 ,8 1 0 ,7 4 5 1 ,0 2 8 ,7 2 4 6 ,8 1 5 ,7

F a n h õ e s 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 5 1 ,1 1 1 ,4 1 8 ,5 4 ,1 1 9 ,2 4 ,3 1 2 ,5 2 ,8 3 4 ,3 7 ,7 1 ,7 0 ,4 7 0 ,2 1 5 ,7 1 4 1 ,3 3 1 ,6 9 9 ,2 2 2 ,1

L o u r e s 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 6 5 ,9 1 6 ,1 3 6 ,4 3 ,5 6 1 ,2 5 ,9 8 1 ,9 8 ,0 7 ,8 0 ,8 2 6 ,6 2 ,6 9 2 ,7 9 ,0 3 0 2 ,8 2 9 ,4 2 5 3 ,7 2 4 ,7

L o u s a 4 ,1 0 ,5 5 ,9 0 ,7 1 6 7 ,7 2 1 ,1 2 9 ,5 3 ,7 6 6 ,7 8 ,4 3 0 ,9 3 ,9 1 0 3 ,7 1 3 ,0 1 8 ,6 2 ,3 8 1 ,8 1 0 ,3 1 8 5 ,9 2 3 ,4 1 0 0 ,6 1 2 ,6

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 8 ,7 4 ,7 7 ,9 4 ,3 0 ,0 0 ,0 2 ,0 1 ,1 1 ,5 0 ,8 0 ,0 0 ,0 4 6 ,1 2 5 ,1 1 1 7 ,6 6 3 ,9

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 5 ,7 1 0 0 ,0

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 0 ,2 4 8 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 ,5 1 1 ,6 8 ,5 4 0 ,2

4 ,3 2 ,6 0 ,0 0 ,0 2 ,8 1 ,7 5 ,0 3 ,0 4 ,0 2 ,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 9 ,1 3 0 ,5 0 ,0 0 ,0 5 1 ,2 3 0 ,5 9 1 ,8 5 4 ,6

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 0 0 ,4 1 4 ,2 1 2 ,3 1 ,7 7 ,3 1 ,0 8 ,6 1 ,2 5 ,8 0 ,8 1 7 ,3 4 0 ,4 6 0 ,9 8 ,6 2 8 5 ,2 4 0 ,4 2 0 8 ,6 2 9 ,5

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 ,9 2 ,9 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2 ,3 0 ,0 0 ,0 3 7 ,2 2 2 ,3 1 2 4 ,8 7 4 ,8

E s p a ç o s  
d e s c o b e r t o s  o u  c o m  

p o u c a  v e g e t a ç ã o

F l o r e s t a s  d e  
e s p é c i e s  

i n v a s o r a s

F lo r e s t a s  d e  
e u c a l i p t o

F l o r e s t a s  d e  
o u t r a s  

f o l h o s a s

F lo r e s t a s  d e  
o u t r a s  

r e s in o s a s

F lo r e s t a s  d e  
o u t r o s  

c a r v a l h o s

F lo r e s t a s  d e  
p in h e i r o  b r a v o

F l o r e s t a s  d e  
p in h e i r o  
m a n s o

F lo r e s t a s  d e  
s o b r e i r o

V e g e t a ç ã o  
h e r b á c e a  

n a t u r a l

U n i ã o  d a s  f r e g u e s ia s  d e  C a m a r a t e ,  
U n h o s  e  A p e l a ç ã o

U n i ã o  d a s  f r e g u e s ia s  d e  M o s c a v id e  
e  P o r t e la

U n i ã o  d a s  f r e g u e s ia s  d e  S a c a v é m  e  
P r io r  V e lh o

U n i ã o  d a s  f r e g u e s ia s  d e  S a n t a  I r i a  
d e  A z o i a ,  S ã o  Jo ã o  d a  T a l h a  e  
B o b a d e l a

U n i ã o  d a s  f r e g u e s ia s  d e  S a n t o  
A n t ã o  e  S ã o  Ju l iã o  d o  T o ja l

U n i ã o  d a s  f r e g u e s ia s  d e  S a n t o  
A n t ó n i o  d o s  C a v a le i r o s  e  F r ie la s
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Do ponto de vista da DFCI, as áreas mais preocupantes nos povoamentos florestais são as grandes manchas homogéneas,

conjuntamente com as áreas submetidas a exploração, que normalmente ficam com grandes cargas combustíveis. Estas

áreas  ficam  mais  vulneráveis  à  ocorrência  de  incêndios,  quer  pela  carga  contida  no  solo,  quer  por  comportamentos

desregrados  por  parte  dos  proprietários,  ao  realizarem  queimas  de  sobrantes  sem  tomarem  as  devidas  medidas  de

segurança.

 4.3 ÁREAS PROTEGIDAS, REDE NATURA 2000 (ZPE+ZEC) E REGIME FLORESTAL
O concelho de Loures é abrangido pela Zona de Proteção Especial (ZPE) do Estuário do Tejo, criada pelo Decreto-Lei n.º

280/94, de 5 de novembro. A ZPE em questão incide na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e

Bobadela,  apresentando  uma  sobreposição  de  grande  área  com  a  Rede  Natura  2000,  integrando  também  sítios  de

importância comunitária (Figura 14). No entanto, estas áreas não apresentam nenhuma implicação com a defesa da floresta

contra incêndios.
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Figura 14: Áreas protegidas, rede natura 2000 (ZPE + ZEC) e regime florestal no concelho de Loures
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 4.4 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO FLORESTAL
O concelho de Loures não possui nenhuma Zona de Intervenção Florestal (ZIF) constituída.

 4.5 EQUIPAMENTOS FLORESTAIS DE RECREIO, ZONAS DE CAÇA E PESCA
As zonas de recreio florestal do concelho de Loures estão distribuídas pelo território concelhio (Figura 15).  Contudo, tendo

em conta o âmbito do presente Plano, realçamos os seguintes equipamentos:

• Parque  Municipal  do  Cabeço  de  Montachique. Situado  em  Fanhões,  possui 32  hectares  de  floresta  com

características  mediterrâneas.  Trata-se  de  um  equipamento  particularmente  vocacionado  para  atividades

desportivas, para contacto com a natureza e o convívio durante todo ao ano. Está equipado com um Polidesportivo,

um campo de futebol e quatro campos de ténis. Dispõe igualmente, de sala para ténis de mesa, balneários, espaço

para jogos tradicionais, circuito de manutenção, percursos de natureza e orientação, parque de merendas e café-

restaurante;

• Arquivo Nacional de Imagens em Movimento (ANIM). Situado no Freixial, freguesia de Bucelas, está inserido numa

propriedade densamente arborizada, com o consequente risco de incêndio. Existe atualmente um protocolo de

cooperação entre  a  Câmara Municipal  de Loures e  a  Cinemateca Portuguesa (Museu do Cinema)  que visa  a

disponibilização de  recursos da Autarquia,  nomeadamente do Serviço Municipal  de Proteção Civil  (SMPC),  na

prevenção de incêndios e na gestão florestal da Quinta da Cerca (local onde está instalado o ANIM) e terrenos

circundantes, pertencentes à Cinemateca. Em contrapartida, a Cinemateca proporciona aos munícipes, escolas e

centros de apoio a idosos do concelho de Loures visitas guiadas às instalações do ANIM e a realização de eventos

organizados pela Autarquia.

O conhecimento  das  áreas  objeto  de  ordenamento  cinegético torna-se  relevante  no  âmbito  da  DFCI,  no  sentido  de

articulação  de  algumas  medidas  de  fomento  cinegético  que  se  possam  desenvolver  no  terreno,  nomeadamente  na

localização estratégica de locais de descontinuidade de combustíveis arbustivos,  resultantes da instalação de campos de

sementeira  para  alimentação  das  espécies  cinegéticas.  A  presença  do  caçadores  no  território  rural  pode  igualmente

representar um papel fundamental associado à vigilância e deteção de fogos.
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As atividades de caça no concelho de Loures estão atualmente representadas por dez Associações/Clubes de Caçadores,

abrangendo uma área total de 9497 ha (concelho de Loures) e 10477 ha (em Loures e noutras áreas abrangentes) (Tabela 11;

Figura 15).

44

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2474-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt

Tabela 11: Zonas caça no concelho de Loures

NOTA: O valor da área refere-se somente à área integrada no concelho da Loures, já que existem zonas de caça que abrangerem outros 
concelhos.

Distrito / Concelho Nº Zona Caça Designação da ZC Entidade Área (ha) Tipo Zona

Lisboa / Loures 1510 Zona de Caça Associativa da Quinta do Avelar Associação de Caçadores da Quinta do Avelar 235 Associativa 

Lisboa / Loures 1370 Zona de Caça Associativa de Bucelas Zona de Caça Associativa de Bucelas 2289 Associativa 

Lisboa / Loures 4004 ZCM de Santo Antão do Tojal Associação de Caçadores freguesia Santo Antão do Tojal 979 Municipal 

Lisboa / Loures 3140 Zona de Caça Municipal de Fanhões Clube de Caçadores de Fanhões 988 Municipal 

Lisboa / Loures 4426 Zona de Caça Municipal da Freguesia de Lousa Associação de Caçadores de Loures 1082 Municipal 

Lisboa / Loures 1799 Associação de Caçadores de Loures 2015 Associativa 

Lisboa / Loures 5499 ZCT do Correio-Mor HTC - Turismo e Cultura, Lda. 111 Turística

Lisboa / Loures 5433 Associação de Caçadores da Zona Oriental de Loures 449 Municipal 

Lisboa / Loures 1654 Zona de Caça Associativa Associação de Caçadores da Freguesia de Santo Antão do Tojal 1352 Associativa 

Lisboa / Loures 1078 Clube de caçadores Os bem Entendidos de Albogas 572 Associativa 

Zona de Caça Associativa da Freguesia de 
Loures

Zona de Caça Municipal da Zona Oriental de 
Loures

Zona de Caça Associativa de Covas de Ferro e 
Albogas
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Figura 15: Equipamentos florestais de recreio e zonas de caça, no concelho de Loures
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 5 . ANÁLISE DO HISTÓRICO E CASUALIDADE DOS INCÊNDIOS RURAIS
As características climáticas do período estival, marcado por verões quentes e secos, proporcionam condições suscetíveis à

ocorrência  de  incêndios  rurais.  Estes  não são apenas  resultado de atributos  climáticos desfavoráveis,  mas também do

decréscimo da população rural, do abandono das atividades agrícolas, da redução do consumo de combustíveis resultantes

da exploração florestal, da diminuição  da produção animal e zonas de pastoreio, resultando  nas alterações do uso e do

coberto vegetal.

O presente capítulo tem por objetivo estudar as tendências gerais dos incêndios rurais, e determinar aspetos específicos

localizados, constituindo o suporte para a elaboração de propostas, tendo por base uma análise estatística e geográfica.

Os dados utilizados são disponibilizados pelo ICNF, referentes às ocorrências de incêndios rurais para a área geográfica do

Município de Loures, para o período de 2009-2018.

 5.1 INCÊNDIOS RURAIS – ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS

 5.1.1 DISTRIBUIÇÃO ANUAL

Na Figura 16 encontram-se representadas as áreas ardidas no concelho de Loures entre 2009 e 2018.
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Figura 16: Áreas ardidas no concelho de Loures e limítrofes no período 2009-2018
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A análise da distribuição da área ardida e do número de ocorrências  para o período 2009 – 2018 (Gráfico 6),  permite

constatar que, para o período em questão, a maior área ardida foi registada no ano de 2017 (159,2 ha). Por outro lado, 2018

destaca-se por corresponder ao ano em que a área ardida foi menor (23,3 ha). Relativamente às ocorrências, é também

possível constatar que 2011 corresponde ao ano mais crítico para o período em análise (301 ocorrências). Verifica-se que não

existe uma distribuição homogénea das ocorrências ao longo dos anos, não sendo possível estabelecer uma relação entre

estas e a área ardida. No entanto, no período em análise, observa-se uma tendência na descida do número de ocorrências.

Por outro lado, um maior número de ocorrências não corresponde obrigatoriamente a valores mais elevados de área ardida,

contudo, com o aumento do número de ocorrências o potencial de uma pequena ignição em tornar-se num incêndio de

grandes dimensões aumenta exponencialmente.
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Gráfico 6: Distribuição da área ardida e n.º de ocorrências para o período 2009-2018
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Gráfico 7: Distribuição da área ardida e do n.º de ocorrências em 2018 e média no quinquénio 2013-2017, por freguesia
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Analisando  a distribuição por freguesia da área ardida e do número de ocorrências (Gráfico 7), constata-se que em 2018

arderam 21 hectares distribuídos por 150 ocorrências, face à média de 77 hectares ardidos entre 2013 – 2017, distribuídos

por  182  ocorrências.  Deste  modo,  em 2018,  verificou-se uma redução  de  área  ardida (-56 hectares)  e  do número de

ocorrências (-32), tendo como referência o período entre 2013 – 2017.

Mantendo a referência ao ano de 2018, os valores mais significativos de área ardida, ocorreram na União de Freguesias de

Santo António dos Cavaleiros e Frielas e na Freguesia de Loures, onde arderam cerca de 6,9 e 5,1 hectares, respetivamente.

Estes valores, no seu conjunto, correspondem a cerca de 55% do total de área ardida. Por outro lado, no quinquénio 2013 –

2017, os valores mais representativos de área ardida foram registados nas Freguesias de Loures e na União de Freguesias

de Santo Antão e São Julião do Tojal, onde arderam cerca de 135,1 e 76 hectares respetivamente.

Relativamente ao número de ocorrências, verificou-se que, a gama de valores referentes ao ano de 2018, se encontra, na

generalidade das freguesias,  abaixo da média considerada para o período 2013 – 2017,  com exceção da  Freguesia de

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

No que se refere à distribuição da área ardida média durante o último quinquénio (2013 – 2017) (Gráfico 8), constata-se que a

freguesia de Lousa é a que apresenta maior área ardida por cada 100 ha de espaço florestal, sendo a Freguesia de Loures a

que apresenta  o  número médio de  ocorrências  mais  elevado Relativamente  ao ano de  2018,  a  Freguesia  de  Bucelas

apresenta a maior área ardida por 100 ha de espaço florestal, e a União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da

Talha e Bobadela o maior número de ocorrências.
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Gráfico 8:  Distribuição da área ardida e do n.º de ocorrências em 2018 e média no quinquénio 2013-3017 por espaços florestais em cada 100 hectares
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 5.1.2 DISTRIBUIÇÃO MENSAL

Analisando o Gráfico 9, referente à distribuição mensal da área ardida e do número de ocorrências, podemos verificar que

em 2018 a área ardida no mês de janeiro foi superior  à média observada para  o  período 2009 – 2017, sendo inferior nos

restantes meses do ano. Ainda em 2018, e no que diz respeito ao parâmetro número de ocorrências, verificou-se que este

apresentou valores acima da média do período em análise nos meses de fevereiro e de maio, ainda que não atingindo

valores preocupantes.

No período 2009 – 2017 os meses de junho a outubro são os que apresentam maior área ardida, coincidindo com a época do

ano onde a precipitação é menos frequente. Por sua vez, o número de ocorrências é mais elevado entre os meses de agosto

e outubro. O elevado número de ocorrências verificado em outubro, poderá estar relacionado com o final do período crítico,

altura do ano em que os agricultores realizam queimas e queimadas. Nessa altura do ano, apesar de as temperaturas serem

mais  amenas,  os  combustíveis  têm  teores  de  humidade  muito  baixos,  encontrando-se  totalmente  disponíveis  para

combustão, podendo um pequeno descuido dar origem a uma ocorrência.
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Gráfico 9: Área ardida e número de ocorrências em 2018 e média do período (2009-2017) - Distribuição mensal
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 5.1.3 DISTRIBUIÇÃO SEMANAL

No ano de 2018, a sexta-feira e o domingo, foram os dias da semana onde se registou maior área ardida (Gráfico 10).  No

que se refere à média da área ardida no período 2009 – 2017, o dia da semana onde esta é mais elevada é a quinta-feira.

Assim, a tendência observada em 2018 não vai ao encontro do que era expectável face ao registo histórico de curto prazo.

No que diz respeito ao número de ocorrências, no ano de 2018, o maior número ocorreu ao domingo. Estes valores também

não vão ao encontro da tendência do decénio, onde predominam as ocorrências à quinta-feira. Deste modo, pode-se concluir

que o ano de 2018 foi atípico em relação aos valores do decénio.

 5.1.4 DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA

No que diz respeito à distribuição diária da área ardida (Gráfico 11), verifica-se que em 8 dias, que podemos considerar como

críticos, onde foi registada uma área ardida acumulada de 176,29 ha, correspondentes a 24,4% do total de área ardida no

período 2009 – 2018. Estes dias situaram-se entre os meses de junho e outubro, mais concretamente nos dias, 17 de junho,

10 de julho, 08 e 10 de agosto, 04 e 18 de setembro e a 01 e 06 de outubro. No que se refere às ocorrências, em 10 dias

considerados críticos foram registadas 156 ocorrências, que representam cerca de 7,8% do total destas. No que concerne às

ocorrências esta distribuíram-se entre os meses de julho a setembro, mais concretamente nos dias, 18, 21 e 24 de julho,

08,09,10,11,17 e 23 de agosto e no dia 13 de setembro. 
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Gráfico 10: Área ardida e número de ocorrências em 2018 e média do período (2009-2017) - distribuição semanal
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Gráfico  11: Distribuição dos valores diários acumulados da área ardida e do n.º de ocorrências (2009-2018)
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 5.1.5 DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA

A Tabela 12 e o Gráfico 12 detalham a distribuição horária da área ardida e o número de ocorrências para o período 2009-

2018.  Assim,  observa-se  que  o  número  de  ocorrências  aumenta  a  partir  das 10h00,  atingindo  o  seu  pico às  16h00.

Relativamente à área ardida, esta é mais significativa no período compreendido entre as 12h00 e as 16h00, com um pico

entre as 15h00 e as 15h59, coincidindo com um aumento do número de ocorrências.

Tabela 12: Área ardida e número de ocorrências (2009-2018) - distribuição horária
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Horas N.º Ocorrências Área(ha)

00:00 89 12,25

01:00 36 5,05

02:00 32 1,58

03:00 37 8,27

04:00 23 3,52

05:00 20 3,24

06:00 27 3,16

07:00 41 1,90

08:00 48 0,66

09:00 49 3,94

10:00 64 9,37

11:00 77 48,18

12:00 81 49,13

13:00 124 80,58

14:00 162 64,48

15:00 176 64,98

16:00 183 73,42

17:00 166 58,38

18:00 155 18,60

19:00 108 14,21

20:00 138 65,71

21:00 147 138,13

22:00 129 26,46

23:00 118 15,92
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 5.2 ÁREA ARDIDA EM ESPAÇOS FLORESTAIS
Da análise efetuada ao Gráfico 13, pode-se constatar que ao longo do período em análise a área ardida de matos é superior à

área de povoamentos. De modo geral, neste período temporal, 93,9% da área ardida corresponde à ocupação de matos.
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Gráfico 12: Área ardida e número de ocorrências (2009-2018) - distribuição horária
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Gráfico 13: Distribuição da área ardida em espaços florestais (2014 - 2018)
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 5.3 ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POR CLASSE DE EXTENSÃO
O Gráfico 14 ilustra a área ardida por classe de área, no período 2014 – 2018. Da análise do mesmo, verifica-se que a classe

de incêndio com área ardida compreendida entre >1-10 ha é a mais representativa. Por outro lado, o número de ocorrências

mais elevado corresponde a uma menor área ardida por ocorrência.

Observa-se igualmente que 78,1% das ocorrências registadas dão origem a áreas ardidas inferiores a 1 ha, e 19,6% dão

origem a áreas entre >1-10 ha. As restantes classes de incêndio são pouco representativas, com apenas 7 ocorrências.

 5.4 PONTOS PROVÁVEIS DE INÍCIO E CAUSAS
A identificação dos pontos de início e da causa de cada ocorrência  é uma informação fundamental para a definição de

medidas preventivas, nomeadamente na identificação de comportamentos de risco e do público-alvo para campanhas de

sensibilização. A Tabela 13 detalha o número total de incêndios, e respetivas causas, por freguesia, para o período 2014 –

2018. 

A Figura 17 ilustra os pontos prováveis de início de incêndios rurais no concelho de Loures, para o mesmo período. Verifica-

se que no período em causa, 71,5% das ocorrências registadas não possuem qualquer tipo de informação sobre as suas

causas e que 20,2% têm origem em causas desconhecidas. Acresce que 7,7% das ocorrências registadas tiveram origem

negligente.  A distribuição dos pontos de início encontra-se dispersa por toda a área do concelho, sendo a Freguesia de

Loures e a União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação as que apresentam maior número de ocorrências.
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Gráfico 14: Área ardida por classes de área (2014-2018)
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Tabela 13: Número total de incêndios e causas por freguesia (2014-2018)

Causas dos Incêndios

Desconhecida Intencional Negligente Sem Informação Reacendimento Total

Bucelas 17 0 8 43 0 68

Fanhões 10 0 9 27 0 46

Loures 49 0 8 113 1 171

Lousa 18 1 5 39 2 65

Camarate, Unhos e Apelação 18 0 6 136 0 160

Moscavide e Portel 7 0 0 20 0 27

Sacavém e Prior Velho 2 0 1 40 1 44

Santo Antão e São Julião do Tojal 12 0 9 47 0 68

Santo António dos Cavaleiros e Frielas 18 0 10 63 0 91

16 0 8 64 0 88

Total 167 1 64 592 4 828

Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela
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Figura 17: Pontos prováveis de início de incêndios no concelho de Loures (2014 - 2018)



ANÁLISE DO HISTÓRICO E CASUALIDADE DOS INCÊNDIOS rurais

 5.5 FONTES DE ALERTA
A deteção de um incêndio rural na fase inicial é essencial para que a primeira intervenção seja eficaz. Qualquer cidadão tem

o dever de dar o respetivo alerta às entidades competentes. Deste modo, é importante analisar as fontes de alerta  mais

frequentes nos incêndios do Concelho de Loures, no período 2014 – 2018.

Analisando a distribuição do tipo de fonte de alerta (Gráfico 15), verifica-se que não existe informação sobre a mesma em

31% das situações. Nos casos onde existe informação sobre a fonte de alerta,  a mais frequente é o alerta por parte da

população, com 28%. As fontes de alerta menos frequentes são as provenientes do Centro de Comando Operacional (CCO),

com 2% e dos Sapadores Florestais, com 1%,.

Analisando a distribuição das ocorrências por hora de início e fonte do alerta, para o período 2014 – 2018 (Gráfico 16),

verifica-se que existe um aumento de ocorrências a partir das 12h00, atingindo o seu máximo às 17h00, sendo as fontes de

alerta mais frequentes as provenientes da população, bem como as que estão inseridas na categoria outros.
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Gráfico 15: Número de ocorrências por tipo de fonte de alerta (2014 - 2018)
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Gráfico 16: Número de ocorrências, por hora e fonte de alerta (2014-2018)
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ANÁLISE DO HISTÓRICO E CASUALIDADE DOS INCÊNDIOS rurais

 5.6 GRANDES INCÊNDIOS (ÁREA >100HA) – ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
Para o período referente aos últimos 10 anos, não existem ocorrências em que a área ardida tenha sido superior a 100 ha.

Como tal, não é apresentada nenhuma peça cartográfica sobre este tema.
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Introdução

INTRODUÇÃO

A elevada extensão de área de floresta que arde anualmente é uma problemática que tem vindo a afetar  os  espaços

florestais do território nacional nas últimas décadas, dando origem a elevadas perdas económicas, ambientais e até mesmo

de vidas humanas. Nos anos de 2003 e 2017 os incêndios rurais atingiram um máximo histórico, tendo sido afetados mais de

400 000 ha de floresta, o que representa quase 5% do território nacional. Como resposta, as entidades com intervenção nas

questões relacionadas com  a implementação dos instrumentos de ordenamento do território, assim como a sociedade, em

geral, desenvolveram ações muito concretas no sentido de não só mitigar as consequências dos incêndios de 2003 e 2017,

como também fazer com que tal cenário não se volte a repetir.

Com o intuito de dotar o país de instrumentos de planeamento florestal que levassem a uma redução significativa das áreas

ardidas, bem como a um aumento da resiliência dos espaços florestais, foi aprovado a 26 de maio de 2006, em sede de

Conselho de Ministros,  o  Plano Nacional  de Defesa da Floresta  Contra Incêndios (PNDFCI)  (Resolução de Conselho de

Ministros n.º 65/2006), no qual estão definidos os objetivos gerais de prevenção, pré-supressão, supressão e recuperação de

áreas ardidas, assim como as metas a atingir e as especificidades das responsabilidades dos diferentes agentes de proteção

(públicos e privados), num enquadramento sistémico e transversal.

Um dos objetivos primordiais do PNDFCI passa por reforçar a organização de base municipal  através da elaboração e

execução de Planos  Municipais  de  Defesa da Floresta  Contra  Incêndios  (PMDFCI),  os  quais  consolidam e integram as

diferentes ações de prevenção e proteção da floresta a  implementar a nível  local,  concretizando os objetivos distritais,

regionais e nacionais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI). Ainda segundo o PNDFCI, «a operacionalização dos

PMDFCI, em particular para as ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1.ª Intervenção e combate, é concretizada através

de um Plano Operacional Municipal (POM), que particulariza a execução destas ações de acordo com o previsto na carta de

síntese  e  no  programa operacional  do  PMDFCI»,  sendo que  a  sua  atualização  anual  deverá  decorrer  da avaliação  do

desempenho do dispositivo, com base num quadro de indicadores municipais.

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, veio estabelecer em concreto as medidas e ações a

desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI), de modo a materializar os

objetivos previstos no PNDFCI. Os respetivos diplomas normativos preveem “o conjunto de medidas e ações estruturais e

operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes de sensibilização, planeamento,

conservação e  ordenamento do território  florestal,  silvicultura,  infraestruturação,  vigilância,  deteção,  combate,  rescaldo,

vigilância pós-incêndio e fiscalização”. Assim, este conjunto de medidas deverão ser definidas nos PMDFCI. O Artigo 10.º,

estabelece  ainda  que  os  PMDFCI  têm  “carácter  obrigatório,  devendo  a  câmara  municipal  consagrar  a  execução  da

componente que lhe compete no âmbito dos planos e relatórios anuais de atividades.”.

O  Plano  Municipal  de  Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios  do  concelho  de  Loures,  da  responsabilidade  da  Comissão

Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), foi elaborado de acordo com os termos do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de

junho, alterado e republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, as orientações do PNDFCI, o Despacho n.º 443-A/2018,

de 9 de janeiro, alterado pelo despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro, e as orientações do Instituto da Conservação da
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Introdução

Natureza e das Florestas, definidas no Guia Técnico para a elaboração do PMDCFI, elaborado pela ex-Autoridade Florestal

Nacional, atual Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O objetivo deste Plano é dotar o Município de Loures de um instrumento de apoio nas matérias da DFCI, nomeadamente na

gestão  de  infraestruturas,  definição  de  zonas  críticas,  estabelecimento  de  prioridades  de  defesa,  estabelecimento  dos

mecanismos e procedimentos de coordenação entre os vários intervenientes na DFCI. Para tal, o Plano integra as medidas

necessárias  à  DFCI,  nomeadamente  medidas  de  prevenção,  previsão  e  planeamento  integrado  das  intervenções  das

diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios rurais.

As ações preconizadas inserem-se num programa correspondente a um período de dez anos (2020-2029).
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Enquadramento no âmbito do sistema de gestão territorial e no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios

 1 . ENQUADRAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL E 
NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
O Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, define a necessidade de elaboração de um Plano Municipal de

Defesa da Floresta Contra Incêndios como forma de implementação do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios,

seguindo a estrutura, tipo definida pelo Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018,

de 2 de fevereiro.  No caso do Município de Loures,  consiste  na revisão e consequente atualização do Plano em vigor

aprovado em 2015, enquadrando-o também com os instrumentos de planeamento e gestão territorial que incidem sobre

parte ou na totalidade do território do município, nomeadamente os planos regionais de ordenamento do território e de

ordenamento florestal, planos setoriais da Rede Natura 2000, entre outros.

A gestão dos combustíveis integra-se no conjunto de ações a implementar no âmbito da defesa da floresta contra incêndios,

assumindo particular relevância as medidas de silvicultura preventiva que se realizam para reduzir o risco de ocorrência de

incêndios rurais. O objetivo será promover intervenções em locais estratégicos que conduzam a alterações dos modelos de

combustível nesses locais e produzam condições que estejam dentro das capacidades de extinção da estrutura de combate.

Neste sentido, as atividades de gestão de combustível desenvolvidas pelas diferentes entidades devem ser estabelecidas de

forma coordenada, com vista à sua eficiência operacional,  para que as mesmas se traduzam numa efetiva  diminuição do

risco de incêndio. Também as ações de sensibilização, promovidas pelos vários agentes intervenientes, dirigidas à população

em geral, e a públicos específicos, que promovam alterações comportamentais que levem à redução do risco e à redução do

número de ignições existente, são fundamentais numa estratégia de redução de risco.

 1.1 PLANO NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
No PNDFCI  considera-se  que o PMDFCI  é  “um instrumento operacional  de  planeamento,  programação,  organização e

execução de um conjunto de ações de prevenção, pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas”, que visa concretizar os

objetivos do PNDFCI, assente em cinco eixos estratégicos de atuação:

• Aumentar a resiliência do território aos incêndios rurais;

• Reduzir a incidência dos incêndios rurais;

• Melhorar a eficácia e eficiência do ataque e da gestão dos incêndios rurais;

• Recuperar e reabilitar os ecossistemas e comunidades;

• Adotar uma estrutura orgânica e funcional eficaz.
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Através da reforma do setor florestal, estes objetivos abrangem propósitos mais amplos entre os quais:

• Garantir o envolvimento ativo dos cidadãos na defesa dos espaços florestais;

• Promoção do ordenamento dos espaços florestais e a sua gestão sustentável;

• Consolidação do sistema de prevenção, deteção e primeira intervenção da defesa floresta contra incêndios;

• Aproximação dos serviços das populações;

• Partilha de responsabilidades com as organizações do setor.

O PNDFCI define também, o reforço da organização municipal, onde estão integradas as diferentes ações de prevenção e

proteção da floresta, através da elaboração e execução do PMDFCI, considerando-o como o “instrumento operacional de

planeamento, programação, organização e execução de um conjunto de ações de prevenção, pré-supressão e reabilitação de

áreas ardidas”.

A operacionalização do PMDFCI, em particular para as ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª Intervenção e combate,

é concretizada através de um "Plano Operacional Municipal (POM)", que particulariza a execução destas ações de acordo

com o  previsto  na  carta  de  síntese  e  no  programa operacional  do PMDFCI,  e  regula  a  articulação  entre  entidades  e

organismos, com vista ao cumprimento dos seguintes objetivos:

• Desenvolver um sistema de deteção e vigilância articulado e eficaz;

• Mobilizar rapidamente os meios de combate;

• Extinguir os incêndios na sua fase inicial;

• Diminuir o número de reacendimentos;

• Evitar riscos para a população, para os seus bens e para as suas atividades.

 1.2 PLANO DISTRITAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE LISBOA
O PDDFCI de Lisboa visa estabelecer a estratégia distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI), através da definição

de medidas adequadas para o efeito e do planeamento integrado das intervenções das diferentes entidades, de acordo com

os objetivos estratégicos decorrentes do PNDFCI e em consonância com o PROF de Lisboa e Vale do Tejo.

O  planeamento  distrital,  através  do  PDDFCI,  desempenha  a  função  de  figura  de  planeamento  intermédio,  tem  um

enquadramento tático e caracteriza-se pela seriação e organização das ações e dos objetivos definidos no PNDFCI à escala

distrital.

O planeamento municipal, através do PMDFCI, contém as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios, e inclui

ações de prevenção, previsão e programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a

eventual ocorrência de incêndios, em consonância com o PDDFCI de Lisboa.
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 1.3 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
O PROF é um instrumento de gestão territorial, onde são estabelecidas normas de intervenção e utilização dos espaços

florestais, estabelecendo como objetivos gerais a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos

seus usos dominantes, a definição das espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do património florestal, a

identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados, a definição das áreas críticas do

ponto de vista do risco de incêndio, da erosão do solo e de áreas de valor ecológico, social e cultural, bem como das normas

específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar nestes espaços.

O Município de Loures, integra o Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo, aprovado pela

Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro, compreendendo três sub-regiões homogéneas: a sub-região de Grande Lisboa, a

sub-região do Estuário do Tejo, e a Região Saloia. (Figura 1).

A sub-região de Grande Lisboa,  visa a implementação e o desenvolvimento das funções gerais dos espaços florestais,

nomeadamente a função geral de proteção, função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de

geomonumentos,  e  a função geral  de recreio  e  valorização da paisagem. Nesta sub-região devem ser privilegiadas as

seguintes espécies florestais:

a) Espécies a privilegiar (Grupo I):
i) Lódão-bastardo (Celtis australis);

ii) Medronheiro (Arbutus unedo);

iii) Ripícolas;

b) Outras espécies a privilegiar (Grupo II):

i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);

ii) Azinheira (Quercus rotundifolia);

iii) Carvalho-português (Quercus faginea, 
preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi);

iv) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);

v) Castanheiro (Castanea sativa);

vi) Cedro-do-buçaco (Cupressus lusitanica);

vii) Cerejeira (Prunus avium);

viii) Cipreste-comum (Cupressus sempervirens);

ix) Eucalipto (Eucalyptus spp.);

x) Nogueira (Juglans spp.);

xi) Pinheiro-bravo (Pinus pinaster);

xii) Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis);

xiii) Pinheiro-manso (Pinus pinea);

xiv) Sobreiro (Quercus suber).

A sub-região do Estuário do Tejo, visa a implementação e o desenvolvimento das funções gerais dos espaços florestais,

nomeadamente a função geral de proteção, função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de

geomonumentos,  e  a função geral  de recreio  e  valorização da paisagem. Nesta sub-região devem ser privilegiadas as

seguintes espécies florestais:

a) Espécies a privilegiar (Grupo I):

i) Ripícolas;

b) Outras espécies a privilegiar (Grupo II):

i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);

ii) Azinheira (Quercus rotundifolia);

iii) Cipreste-comum (Cupressus sempervirens);

iv) Eucalipto (Eucalyptus spp.);

v) Medronheiro (Arbutus unedo);

vi) Pinheiro-bravo (Pinus pinaster);

vii) Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis);

viii) Pinheiro-manso (Pinus pinea);

ix) Sobreiro (Quercus suber).
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A sub-região da  Região Saloia,  visa  a  implementação e  o  desenvolvimento  das  funções  gerais  dos  espaços  florestais,

nomeadamente, a função geral de proteção e produção, e a função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas

interiores. Nesta sub-região devem ser privilegiadas as seguintes espécies florestais:

a) Espécies a privilegiar (Grupo I):
i) Azinheira (Quercus rotundifolia);

ii) Carvalho-português (Quercus faginea, 
preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi);

iii) Eucalipto (Eucalyptus spp.);

iv) Lódão-bastardo (Celtis australis);

v) Medronheiro (Arbutus unedo);

vi) Nogueira (Juglans spp.);

vii) Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis);

viii) Pinheiro-manso (Pinus pinea);

ix) Ripícolas;

b) Outras espécies a privilegiar (Grupo II):

i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);

ii) Carvalho-americano (Quercus rubra);

iii) Carvalho-negral (Quercus pyrenaica);

iv) Carvalho-roble (Quercus robur, 
preferencialmente Q. robur subsp. broteroana);

v) Castanheiro (Castanea sativa);

vi) Cedro-do-buçaco (Cupressus lusitanica);

vii) Cerejeira (Prunus avium);

viii) Cipreste-comum (Cupressus sempervirens);

ix) Pinheiro-bravo (Pinus pinaster);

x) Sobreiro (Quercus suber). 

 1.4 PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000
“A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia resultante da aplicação das

Diretivas  n.º  79/409/CEE  (Diretiva  Aves)  e  n.º  92/43/CEE  (Diretiva  Habitats)  que  tem  como  finalidade  assegurar  a

conservação, a longo prazo, das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda de

biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia” (ICNF, 2013).

O concelho de Loures é abrangido pela Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo, criada pelo Decreto-Lei n.º 280/94, de

5 de novembro,  de acordo com a informação disponível pelo  Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e que

incide na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, apresentando esta Zona de Proteção

Especial  (ZPE)  uma sobreposição  de  grande área com a  Rede Natura  2000,  integrando também sítios  de  importância

comunitária (Figura 14).  No entanto, estas áreas não apresentam nenhuma implicação com a defesa da floresta contra

incêndios,  pelo  que  as  ações  de  intervenção  de  gestão  dos  espaços  florestais  deverão  promover  a  preservação  e

beneficiação de galerias ripícolas e bosquetes associados a estes territórios
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 1.5 PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO
O Plano de Gestão de Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste, aprovado na Resolução de Conselho de Ministros n.º

52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro,  é um

instrumento de planeamento que visa, em particular, identificar os problemas mais relevantes das massas de água,

prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da

gestão dos recursos hídricos através da implementação de  um programa de  medidas  que garanta  a  prossecução dos

objetivos estabelecidos na Lei da Água. Apresenta um diagnóstico da situação existente, define os objetivos ambientais de

curto,  médio  e  longo  prazo,  delineia  propostas  de  medidas  e  ações  e  estabelecer  a  programação  física,  financeira  e

institucional, tendo em vista a prossecução de uma política coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos.

De  acordo  com  os  objetivos  estratégicos,  na  área  da  conservação  da  natureza  deve-se  assegurar  a  proteção  dos

ecossistemas aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a proteção e recuperação de habitats e condições de suporte

das espécies  ripícolas, promovendo, entre outras ações, a preservação e/ou recuperação de troços de especial interesse

ambiental e paisagístico, das espécies e habitats protegidos pela legislação nacional e comunitária, nomeadamente das áreas

classificadas e das galerias ripícolas. Assim, as ações de intervenção de gestão dos espaços florestais deverão promover a

preservação e beneficiação de galerias ripícolas.

 1.6 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES
O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento estratégico da política de ordenamento do território, traduzida no respetivo

modelo de organização e assente na identificação dos valores e recursos naturais e territoriais.

O  regime  jurídico  dos  diversos  Instrumentos  de  Gestão  Territorial,  designadamente  dos  Planos  Diretores  Municipais,

encontra-se definido na seguinte moldura legal:

• Lei n.º 31/2014, de 30 de maio – Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de
urbanismo;

• Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Neste quadro legal,  encontra-se estabelecido que os Planos Municipais de Ordenamento do Território e, entre estes, os

Planos Diretores Municipais, devem acautelar a programação e a concretização das políticas com incidência no território,

promovidas pela Administração Central através de Planos Setoriais.

Apesar do PMDFCI não se encontrar enquadrado pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, por força das

disposições legais que o enquadra, principalmente através do art.º16 do Decreto-Lei  124/2006, de 28 de junho,  na sua

redação atual, torna-se necessário transferir para o PDM um conjunto de obrigações:

• A classificação e qualificação do solo,  definida no âmbito  dos instrumentos  de  gestão territorial  deve refletir  a
cartografia de perigosidade de incêndio;
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• A cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios e de perigosidade de incêndio, constantes do PMDFCI
deve ser incorporada e regulamentada nos respetivos Planos Municipais de Ordenamento do Território;

• A construção de edificações destinadas a uso habitacional, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas
consolidadas, fica sujeita às regras estabelecidas no PMDFCI.

Nos terrenos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e na Reserva Ecológica Nacional (REN), as ações de DFCI não

estão condicionadas pelos respetivos regulamentos jurídicos:

• REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto;

• RAN - Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de

setembro.
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 2 . MODELOS DE COMBUSTÍVEIS, CARTOGRAFIA DE RISCO E PRIORIDADES 
DE DEFESA CONTRA INCÊNDIOS RURAIS

 2.1 MODELOS DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS
A caracterização das formações vegetais que constituem um potencial combustível florestal constitui uma tarefa essencial

nos processos de avaliação do risco de incêndio e de avaliação quantitativa do fogo, através da caracterização de alguns

parâmetros físicos de cada complexo combustível (dimensão, inflamabilidade e poder calorífico), da carga por unidade de

área e do seu arranjo espacial (continuidade vertical e horizontal).

Esta ferramenta serve de apoio para a localização de infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente

das faixas de gestão de combustíveis pertencentes às redes municipais.

A classificação dos modelos de combustíveis foi desenvolvida pelo Northern Fire Laboratory (NFFL), adotada pelo Instituto

para  la  Conservación  de  la  Naturaleza (ICONA) e  pelo  projeto  Geofogo/CNIG para  a  Península  Ibérica.  Este  método,

desenvolvido por Rothermel, considera 13 modelos distribuídos em 4 grupos: (1) herbáceo, (2) arbustivo, (3) manta morta e

(4)  resíduos  florestais.  A  atribuição  de  um  modelo  de  combustível  a  uma  determinada  mancha  de  vegetação,  com

características  mais  ou  menos  homogéneas,  foi  realizada  com  recurso  a  determinados  critérios  pré-definidos  e

complementares entre si.

Tabela 1: Descrição dos Modelos de Combustíveis. (adaptado de AFN, 2012)
GRUPO MODELO DESCRIÇÃO APLICAÇÃO

Herbáceo 

1

2

3

Arbustivo

4

5

6

7

Pasto fino, seco e baixo, com altura abaixo do joelho, que cobre completamente o solo. Os 
matos ou as árvores cobrem menos de ⅓ da superfície. Os incêndios propagam-se com grande 
velocidade pelo pasto fino. As pastagens com espécies anuais são exemplos típicos

Montado. Pastagens anuais ou perenes. 
Restolhos.

Pasto continuo, fino, seco e baixo, com presença de matos ou árvores que cobrem entre 1/3 e 
2/3 da superfície. Os combustíveis formados pelo pasto seco, folhada e ramos caídos da 
vegetação lenhosa. Os incêndios propagam-se rapidamente pelo pasto fino. Acumulações 
dispersas de combustíveis podem incrementar a intensidade do incêndio. 

Matrizes mato/herbáceas resultantes de fogo 
frequente (e.g. giestal). Formacões lenhosas 
diversas (e.g. pinhais, zimbrais, montado). 
Plantações florestais em fase de instalação e 
nascedio.

Pasto continuo, espesso e (>= 1m) 1/3 ou mais do pasto devera estar seco. Os incêndios são 
mais rápidos e de maior intensidade.

Campos cerealíferos (antes da ceifa). Pastagens 
altas, Feteiras, Juncais.

Matos ou árvores jovens muito densos, com cerca de 2 metros de altura. Continuidade 
horizontal e vertical do combustível. Abundância de combustível lenhoso morto (ramos) sobre 
as plantas vivas. O fogo propaga-se rapidamente sobre as copas dos matos com grande 
intensidade e com chamas grandes. A humidade dos combustíveis vivos tem grande influência 
no comportamento do fogo.

Qualquer formação que inclua um estrato 
arbustivo continuo (horizontal e 
verticalmente), especialmente com % elevadas 
de combustível morto: carrascal, tojal, urzal, 
esteval, acacial. Formações arbóreas jovens e 
densas (fase de novedio) e não caducifolias.

Mato denso mas baixo, com uma altura inferior a 0,6 m. Apresenta cargas ligeiras de folhada do 
mesmo mato, que contribui para a propagação do fogo em situação de ventos fracos. Fogos de 
intensidade moderada. 

Qualquer formação arbustiva jovem ou 
com pouco combustível morto. Sub-bosque 
florestal dominado por silva, fetos ou outra 
vegetação lenhosa verde. Eucaliptal (> 4 anos 
de idade) com sub-bosque arbustivo baixo e 
disperso, cobrindo entre ⅓ e ½ da superfície

Mato mais velho do que no modelo 5, com alturas compreendidas entre os 0,6 e os 2 metros de 
altura. Os combustíveis vivos são mais escassos e dispersos. No conjunto é mais inflamável do 
que o modelo 5. O fogo propaga-se através do mato com ventos moderados a fortes.

Situações de dominância arbustiva não 
enquadráveis nos modelos 4 e 5. Regeneração 
de Quercus pyrenaica (antes da queda da folha).

Mato de espécies muito inflamáveis, de 0,6 a 2 metros de altura, que propaga o fogo debaixo 
das árvores. O incêndio desenvolve-se com teores mais altos de humidade do combustível 
morto do que no outros modelos, devido a natureza mais inflamável dos outros combustíveis 
vivos.
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A partir da análise da Tabela 1 e da Figura 2, pode constatar-se que os modelos de combustíveis predominantes pertencem

ao grupo  herbáceo,  ou  seja,  os  modelos  1,  2  e  3,  com 45,7% da  área  do  concelho,  em que  o  fogo  se  irá  propagar

rapidamente pelo pasto seco. 

Os modelos de combustível, com mais representatividade no concelho, são o modelo 1, com 44,5% da área total do concelho

e o modelo 6, com 15,13%, da área do concelho. Os povoamentos florestais onde predomina a manta morta  (modelo 9),

representam 7,81% da área do concelho.
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GRUPO MODELO DESCRIÇÃO APLICAÇÃO

8

9

10

11

12

13

Manta 
Morta

Folhada em bosque denso de coníferas ou folhosas (sem mato). A folhada forma uma capa 
compacta ao estar formada de agulhas pequenas (5 cm ou menos) ou por folhas planas não 
muito grandes. Os fogos são de fraca intensidade, com chamas curtas e que avançam 
lentamente. Apenas condições meteorológicas desfavoráveis (temperaturas altas, humidade 
relativa baixa e ventos fortes) podem tornar este modelo perigoso.
 

Formações florestais ou pré-florestais sem 
sub-bosque: Quercus mediterrânicos, 
medronhal, vidoal, folhosas ripicolas, choupal, 
eucaliptal jovem, Pinus sylvestris, cupressal e 
restantes resinosas de agulha curta.

Folhada em bosque denso de coníferas ou folhosas, que se diferencia o modelo 8, por formar 
uma camada pouco compacta e arejada. formada por agulhas largas como no caso do Pinus 
pinaster, ou por folhas grandes e frisadas como as do Quercus pyrenaica, Castanea sativa, outras. 
Os fogos são mais rápidos e com chamas mais compridas do que as do modelo 8.
 

Formações florestais sem sub-bosque (Pinus 
pinaster, P. pinea, P. nigra, P. radiata, P. 
halepensis) carvalhais (Quercus pyrenaica, Q. 
robur, Q. rubra) e castanheiro no Inverno, 
eucaliptal (> 4 anos de idade).

Restos lenhosos originados naturalmente, incluindo lenha grossa caída como consequência de 
vendavais, pragas intensas ou excessiva maturação da massa, com presença de vegetação 
herbácea que cresce entre os restos lenhosos.

Resíduos 
lenhosos

Resíduos ligeiros (Ø<7,5 cm) recentes, de tratamentos silvícolas ou de aproveitamentos, 
formando uma capa pouco compacta de escassa altura (por volta de 30 cm). A folhada e o mato 
existentes ajudarão a propagação do fogo. Os incêndios têm intensidades elevadas e podem 
originar fagulhas incandescentes.
 

Formações florestais sujeitas a operações de 
desramação e desbaste, seleção de toiças 
(eucaliptal), ou a cortes parciais ligeiros.

Resíduos de exploração mais pesados do que no modelo 11, formando uma capa contínua de 
maior altura (até 60 cm). Mais de metade das folhas estão ainda presas aos ramos sem terem 
secado completamente. Não existem combustíveis vivos que influenciem no fogo. Os incêndios 
têm intensidades elevadas e podem originar fagulhas incandescentes.

Formações florestais sujeitas a desbaste ou 
corte parcial intensos, ou a corte raso

Grandes acumulações de resíduos de exploração grossos (Ø<7,5 cm) e pesados, cobrindo todo 
solo.



12

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS| MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt

Figura 2: Modelos de combustíveis florestais do concelho de Loures



Modelos de Combustíveis, Cartografia de Risco e Prioridades de Defesa Contra incêndios rurais

 2.2 CARTOGRAFIA DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL
A Cartografia de Risco de Incêndio Florestal (CRIF) compreende dois mapas: o Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal e

o Mapa de Risco de Incêndio Florestal. A CRIF do município de Loures foi desenvolvida com base na metodologia expressa

no Guia Técnico para elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, publicado em abril de 2012,

elaborado pela antiga AFN, atual ICNF.

 2.2.1 PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL

A perigosidade de incêndio florestal conjuga a probabilidade (tempo) e a suscetibilidade (espaço). A probabilidade traduz a

verosimilhança  de  ocorrência  de  um  fenómeno  num  determinado  local  em determinadas  condições.  A  suscetibilidade

expressa as  condições  que  o  território  apresenta  para  a  ocorrência  e  potencial  de  um fenómeno danoso.  Assim,  é  a

probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo de tempo e dentro de uma determinada área, de um fenómeno

potencialmente danoso. A probabilidade foi calculada tendo por base o histórico dos incêndios rurais, desde o ano de 1999

(Figura 3).

Combinando a probabilidade e a suscetibilidade, a  Figura 4 apresenta o potencial de um território para a ocorrência do

fenómeno, respeitante à perigosidade de incêndio florestal  do concelho de Loures, e apresenta a distribuição dos vários

níveis de perigosidade no concelho. A partir da sua análise, constata-se que a maioria da área do concelho apresenta classes

de perigosidade Média e Baixa (21,25% e 18,8% da área total do concelho, respetivamente).  A perigosidade Alta abrange

6,51% da área total  do concelho,  apresentando maior extensão nas freguesias  de Lousa,  Bucelas  e Loures.  Por fim, a

perigosidade Muito Alta corresponde a 12,71% da área total do concelho, sendo mais representativa nas freguesias de Lousa

e Bucelas.
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Figura 4: Cartografia de Perigosidade de Incêndio Florestal



Modelos de Combustíveis, Cartografia de Risco e Prioridades de Defesa Contra incêndios rurais

 2.2.2 RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL

O risco é a probabilidade de se iniciar um incêndio devido à presença de agentes causais (Pereira et al., 2006). Este conceito

pressupõe  a  introdução  de  um risco  específico  obtido  através  do  fator  vulnerabilidade,  acrescido  do  valor  económico

associado  a  diferentes  ocupações  de  solo.  A  presente  cartografia  de  Risco  de  Incêndio  Florestal  (RIF)  combina  as

componentes do mapa de perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor económico) para

indicar qual o potencial de perda em face do fenómeno.

Numa aplicação direta aos incêndios rurais, RIF é “a probabilidade de que um incêndio florestal ocorra, num local específico,

sob determinadas circunstâncias, e as suas consequências esperadas, caracterizadas pelos impactos nos objetos afetados”.

Os valores de referência ao fator de vulnerabilidade e ao valor económico tiveram por base os estipulados no guia técnico do

ICNF  para  a  elaboração  do  PMDFCI,  excetuando  os  valores  económicos  referentes  ao  edificado.  Estes  últimos  foram

atualizados de acordo com a informação referente ao valor médio de construção por metro quadrado para efeitos de cálculo

do IMI, constante na Portaria n.º 330-A/2018. 

A análise da representação do RIF do concelho de Loures (Figura 5), evidencia que a maioria do concelho apresenta um risco

Muito Baixo (46,21% da área total do concelho), existindo cerca de 16,34% da área do total com RIF Alto e 11,32% com RIF

Muito Alto. As freguesias com RIF Baixo a Muito Baixo são aquelas onde se verifica menor presença de infraestruturas com

elevado  valor  económico,  culturas  agrícolas  de  regadio  ou  de  sequeiro,  ou  a  presença  de  incultos  (matos).  Isto  é,

infraestruturas e usos do solo com um valor económico em caso de perda mais reduzido. Assim as freguesias de Fanhões e

Bucelas são aquelas com maior extensão de área classificada com RIF Muito Baixo. No que se refere às freguesias com

maior extensão de área classificada com RIF Alto e Muito Alto,  destacam-se, a União das Freguesias de Moscavide e

Portela, União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho e a União das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha

e Bobadela.
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Figura 5: Cartografia de Risco de Incêndio Florestal



Modelos de Combustíveis, Cartografia de Risco e Prioridades de Defesa Contra incêndios rurais

 2.2.3 PRIORIDADE DE DEFESA

O Mapa de Prioridade de Defesa tem como objetivo identificar as áreas do Município de maior interesse para proteger. Estas

áreas constituem prioridades de defesa, existindo maior necessidade de prevenção e vigilância contra os incêndios rurais.

Para a sua elaboração, foram identificadas as zonas de risco de incêndio alto e muito alto do Mapa de Risco de Incêndio, os

espaços florestais  de recreio  e  outras  áreas consideradas  prioritárias  pelo  município,  tendo em conta  a  preservação e

salvaguarda de áreas florestais, urbanas e outras áreas a proteger do fogo.Foram igualmente consideradas todas as áreas

com povoamentos florestais existentes dentro do corredor ecológico definido no PROF-LVT (Figura 6).
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Figura 6: Cartografia de prioridades de defesa



Objetivo e metas do pmdfci

 3 . OBJETIVO E METAS DO PMDFCI

 3.1 IDENTIFICAÇÃO DA TIPOLOGIA DO CONCELHO
A tipologia dos concelhos resulta da tipificação definida pelo ICNF para distinguir os grandes tipos de problemas/soluções,

associados à incidência do fogo. Esta tipificação recorre aos dados e metodologia disponibilizados na plataforma SGIF, com

base no número de ocorrências e área ardida de cada concelho. Deste modo, os municípios do território Continental foram

divididos em quatro tipos:

• Poucas ocorrências

◦ Pouca área ardida (T1)

◦ Muita área ardida (T2)

• Muitas ocorrências

◦ Pouca área ardida (T3)

◦ Muita área ardida (T4)

Com base no diagnóstico realizado no Caderno I - Diagnóstico, o município de Loures enquadra-se na tipologia 3.

 3.2 OBJETIVOS E METAS DO PMDFCI
Os objetivos e metas a definir no PMDFCI devem ser estabelecidos com o intuito do cumprir o preconizado na Resolução do

Conselho de Ministros n.º 65/2006,  de 26 de maio,  que enuncia a estratégia nacional  para a defesa da floresta contra

incêndios. A Tabela 2 define os objetivos e metas anuais de DFCI para o município de Loures.
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Tabela 2: Objetivos e metas

Objetivos
Metas (Anos)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Redução do n.º de ocorrências Média do número de ocorrências no período 2020 – 2029 <20 / ano

Redução da área ardida Média da área ardida no período 2020 – 2029 <3 ha / ano

Redução do n.º de reacendimentos Média de número de reacendimentos no período 2020 – 2029 ≤ 2 / ano



Eixos estratégicos

 4 . EIXOS ESTRATÉGICOS
Com  a  integração  e  compatibilização  deste  Plano  com  os  instrumentos  de  planeamento  florestal  de  nível  superior,

designadamente o PNDFCI, PROF, PMOT e o PDM, é possível definir os objetivos estratégicos deste Plano para os próximos

10 anos, onde se pretende desenvolver todas as ações que assentam na política municipal de defesa da floresta contra

incêndios.

Deste modo é possível definir as metas a atingir e o papel dos vários intervenientes na defesa da floresta contra incêndios, de

forma a funcionarem coordenadamente para maximizar a sua eficácia.

Os objetivos deste plano enquadram-se nos cinco eixos de atuação, assentes no PNDFCI:

1º Eixo Estratégico – Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;

2º Eixo Estratégico – Redução da incidência de incêndios;

3º Eixo Estratégico – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão aos incêndios;

4º Eixo Estratégico – Recuperar e reabilitar os ecossistemas;

5º Eixo Estratégico – Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.

 4.1 1º EIXO ESTRATÉGICO – AUMENTO DA RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
O primeiro eixo estratégico está ligado ao ordenamento do território e ao planeamento florestal, uma vez que pretende

promover a estabilização do uso do solo  e garantir  que essa ocupação se destina a potenciar  a sua utilidade social  e

ambiental. Para tal,  definem-se ações de prevenção que se prendem com a gestão da vegetação, realizando intervenções

localizadas nas zonas de “interface” agrícola e urbano com a floresta, para proteção de habitações e outras infraestruturas.

Assim, pretende-se dar resposta ao disposto no artigo 15.º do DL 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, definindo

nas imediações das diferentes infraestruturas presentes os espaços florestais onde será obrigatória a gestão de combustíveis,

e se operacionaliza, ao nível municipal, as faixas de gestão de combustível previstas nos níveis de planificação regional.

Deste modo, pretende-se que a gestão florestal sustentada seja uma tarefa partilhada, onde se prevejam medidas de defesa

dos povoamentos contra os  incêndios rurais,  em especial  no que concerne à criação/manutenção de infraestruturas de

prevenção. Tendencialmente deverão ser facilitadas as ações de pré-supressão e supressão. Essas medidas deverão atuar

ao nível da estrutura dos sistemas agrários, nomeadamente com a sua disposição e distribuição, bem como na continuidade

horizontal  e  vertical  entre  os  estratos  sub-arbustivo,  arbustivo  e  arbóreo.  Neste  eixo  de  atuação  é  importante  aplicar

estrategicamente sistemas de gestão de combustível, desenvolver processos que permitam aumentar o nível de segurança

de pessoas e bens e tornar os espaços florestais mais resilientes à ação do fogo, assim como melhorar as infraestruturas

para a prevenção e apoio ao combate direto ao fogo.
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 4.1.1 LEVANTAMENTO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

As redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestrutura

dos espaços rurais decorrente da estratégia do planeamento municipal de defesa da floresta contra incêndios. A RDFCI é

constituída por um conjunto de redes, designadamente: 

a) Rede de faixas de gestão de combustíveis e mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis;

b) Rede viária florestal;

c) Rede de pontos de água;

d) Silvicultura no âmbito da DFCI.

 4.1.2 REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS E MOSAICOS DE PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS

As Faixas de Gestão de Combustíveis (FGC) que constituem as redes primárias, secundárias e terciárias, e os mosaicos de

parcelas de gestão de combustível, conforme o estabelecido no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, cumprem um importante papel na prevenção de incêndios florestais.

O  objetivo  principal  das  FGC  é  reduzir  os  efeitos  da  passagem  de  incêndios,  protegendo  de  forma  passiva  vias  de

comunicação,  infraestrutura,  zonas edificadas,  povoamentos florestais  e outros,  através da redução ou modificação dos

combustíveis. Deste modo, as FGC atuam sobre a quantidade e arranjo estrutural da vegetação, no sentido de diminuir a

intensidade do fogo, através do corte manual ou mecânico do combustível de superfície (herbáceo, sub-arbustivo e arbustivo)

e posterior remoção ou destroçamento, bem como através da desramação e desbaste dos povoamentos.

Os responsáveis pelas redes de FGC no PMDFCI são obrigados à sua execução de acordo com os critérios para a gestão de

combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de combustíveis, definidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 124/2006,

alterado e republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro, cumprindo a

calendarização prevista no PMDFCI. A execução das FGC de proteção a edificações, designadamente habitações, estaleiros,

armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, deverá ser realizada sempre que se verifique o incumprimento dos

critérios referidos.

As  FGC  de  interesse  municipal  e  no  âmbito  da  proteção  civil  de  populações  e  infraestruturas  definidas  neste  Plano

enquadram-se na rede secundária de FGC, conforme referido no art.º 15.º do referido Decreto-Lei, e desenvolvem-se em

redor dos aglomerados populacionais, bem como sobre a rede viária, rede de linhas de transporte e distribuição de energia

(muito alta, alta e média tensão), rede de transporte de gás natural, infraestruturas e equipamentos florestais de recreio,

parque e polígonos industriais,  inseridos ou confinantes com espaços florestais,  em que a execução das mesmas é da

responsabilidade das entidades gestoras. Sempre que estas se intersetem com outras, são estas entidades gestoras que têm

a responsabilidade de gestão de combustível.

Nas envolventes aos aglomerados populacionais, definidos segundo a alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º

124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, foi delimitada uma faixa de gestão de

100  metros. A execução destas faixas é da responsabilidade dos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades

gestoras, ou concessionarias que a qualquer título detenham os terrenos inseridos na faixa referida.
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No que se refere aos parques e polígonos industriais, inseridos ou confinantes com espaços florestais, foi delimitada uma

faixa de gestão de 100 metros. A execução destas faixas é da responsabilidade das respetivas entidades gestoras.

Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades gestoras, ou concessionárias que, a qualquer título, possuam ou

detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaço rural, são obrigados a proceder à gestão de combustível, em

conformidade com a legislação e normativos legais independentemente de estarem delimitadas na Carta da Rede de Defesa

da Floresta contra Incêndios deste Plano, numa faixa de:

• 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com

espaços florestais;

• 10  metros,  medida  a  partir  da  alvenaria  exterior  do  edifício,  quando  a  faixa  abranja  exclusivamente  terrenos

agrícolas ou com outras ocupações, desde que esteja assegurada uma faixa de 50 metros sem espaço florestal.

Na  Figura 7 é representada a distribuição espacial da rede de FGC no Município de Loures, podendo ainda observar na

Tabela 3 a área ocupada por descrição de faixas de gestão de combustível.

22

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA
DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt



23

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS| MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt

Figura 7: Rede secundária das faixas de gestão de combustíveis



Eixos estratégicos

 4.1.3 REDE VIÁRIA FLORESTAL

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, estende o conceito de Rede Viária Florestal (RVF) para

outras vias além das tradicionalmente tratadas pelo setor florestal, e determina a normalização da classificação e numeração

dessa RVF “alargada”. Neste sentido e de acordo com o guia técnico – PMDFCI (2012), a RVF é composta por um conjunto

de vias de comunicação que atravessam ou dão acesso aos espaços florestais e que cumprem funções que permitem o

acesso, exploração e defesa desses espaços, em especial no que respeita a atividades de DFCI, incluindo designadamente:

a) Vias classificadas pelo plano rodoviário nacional, definido no Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, e legislação
complementar;

b) Vias classificadas no plano das estradas e caminhos municipais, definido na Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, e
legislação complementar;

c) Outras vias do domínio público;

d) Vias do domínio privado, incluindo as vias do domínio florestal do Estado e as dos terrenos comunitários.

Na estratégia de defesa da floresta, a  Rede  Viária  Florestal,  é um elemento fundamental,  desempenhando as seguintes

funções:

• Facilita a movimentação rápida dos meios de combate à zona de fogo, assim como aos pontos de reabastecimento
de água e combustível;

• Integra a rede de faixas de gestão de combustível, onde as equipas de luta encontram condições favoráveis de
segurança para o combate do fogo;

• Possibilita a circulação de patrulhas de vigilância móvel terrestre, em complemento com a rede de vigilância fixa.

Para efeitos de cadastro, construção, manutenção, incluindo a beneficiação, e sinalização, as vias da RVF dividem-se nas

seguintes classes:

a) Rede viária florestal fundamental: a de maior interesse para a DFCI, sobre a qual se desenvolve a restante RVF,

garantindo o rápido acesso a todos os pontos dos  espaços florestais, a ligação entre as principais infraestruturas

DFCI e o desenvolvimento das ações de proteção civil em situações de emergência, subdividindo-se nas seguintes

categorias: 

i. Vias de 1.ª ordem,   que cumprem as especificações técnicas mais exigentes, constantes na Tabela 3;

ii. Vias de 2.ª ordem   que, integrando a rede fundamental, não possuem as especificações mínimas necessárias

para serem classificadas nas vias 1.ª ordem, nos termos da Tabela 3.

b) Rede viária florestal complementar: que engloba as vias de 3.ª ordem, incorpora as restantes vias, de eventual

importância para a gestão florestal e para todas as funções ligadas à DFCI, mas cuja adequação a especificações

técnicas mais exigentes constitui uma segunda prioridade e implica uma avaliação mais rigorosa do interesse para o

setor florestal e dos custos financeiros disponíveis para a sua construção ou beneficiação e manutenção.

A manutenção da transitabilidade e a boa sinalização da RVF é fundamental no âmbito da DFCI,  de modo a permitir a

circulação das patrulhas de vigilância e primeira intervenção dentro dos espaços florestais e possibilita o acesso dos meios de

combate aos locais de incêndio. 
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A RVF no Concelho de Loures apresenta uma elevada densidade e uma boa distribuição espacial, cobrindo adequadamente

os espaços florestais do concelho, conforme se pode constatar na Figura 8. Em conclusão, pode assumir-se que, tendo em

consideração a boa distribuição e o bom estado geral do piso da RVF, assim como a elevada densidade existente, não há

atualmente,  a  necessidade  de  construção  de  novos  troços  de  rede  viária.  Como  tal,  apenas  se  prevê a

beneficiação/manutenção de determinados troços, que ,pela sua localização, são considerados estratégicos em termos de

DFCI.
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Figura 8: Rede Viária Florestal
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 4.1.4 REDE DE PONTOS DE ÁGUA

A existência  de  uma cobertura  adequada de  pontos  de  água com capacidade para  abastecimento  dos  dispositivos  de

combate pode ser determinante no apoio ao combate e supressão de incêndios  rurais. A possibilidade de abastecimento

rápido dos veículos terrestres e aéreos aumenta os seus tempos efetivos de combate e, por consequência, otimiza a sua

eficiência.

A verificação do estado  e operacionalidade dos pontos de água e dos seus acessos, será realizada  anualmente, antes do

período crítico de incêndios florestais.  Deste modo pretende-se garantir  a plena operacionalidade  destas infraestruturas,

evitando constrangimentos operacionais que podem colocar pessoas e bens em risco acrescido. 

Na Figura 9, apresenta-se a distribuição geográfica dos pontos de água que fazem parte da Rede de Pontos de Água (RPA)

do concelho de Loures. Constata-se que a RPA cobre uma área significativa do concelho, e dada a proximidade com o Rio

Tejo, não se verifica a necessidade de construção de mais pontos de água.

Importa referir que apenas  são considerados para efeitos do PMDFCI, ou seja, o seu planeamento e gestão, os RPA’s,

efetivamente  utilizados para combate e supressão de incêndios  rurais,  já  que os restantes se situam em meio urbano.

Contudo, importa referir que face à importância destes últimos nas operações de combate, estes serão representados nas

cartas relativas às Quadrículas de Apoio à Decisão (QAD) do Caderno III.
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Figura 9: Rede de Pontos de Água
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 4.1.5 SILVICULTURA NO ÂMBITO DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

Ao longo do último ano foram delimitadas parcelas sujeitas a ações de gestão dos vários estratos de combustíveis e à

diversificação da estrutura e composição das formações vegetais, tendo sido concretizado no terreno pela Câmara Municipal

de Loures, com recurso às suas equipas de sapadores florestais. Na Figura 10, apresentam-se as áreas sujeitas a silvicultura

no âmbito da DFCI, executadas no último ano e em execução durante o ano de 2019.
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Figura 10: Silvicultura no âmbito da DFCI
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 4.2 PLANEAMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AO 1º EIXO ESTRATÉGICO

 4.2.1 REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS E MOSAICOS DE PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS

Os trabalhos a efetuar ao longo deste período foram agrupados por prioridades de necessidade de intervenção, em função

da perigosidade e risco de incêndio. Deste modo, as Figuras 11 a 20 representam cartograficamente as intervenções de

construção e manutenção de faixas de gestão de combustível no Município de Loures a realizar no período 2020-2029.  

Os meios de intervenção e execução das FGC e MPGC apresentadas na Tabela 3 serão, maioritariamente, implementados

pelos proprietários, arrendatários, ou entidades de gestão, ou concessão. No caso particular do Município de Loures, são a

EDP - Distribuição, REN – Redes Energéticas Nacionais (rede elétrica e de gás natural), Infraestruturas de Portugal, entre

outras,  que  a  qualquer  título  detenham  terrenos  incluídos  nas  respetivas  faixas.  As  faixas  de  gestão  de  combustível,

associadas à rede viária florestal  serão da responsabilidade da Câmara de Loures,  Brisa e  Infraestruturas de Portugal.

Quando as áreas a submeter a trabalhos de gestão de combustível,  associadas a linhas de transporte e distribuição de

energia  em  muito  alta  tensão  se  intersetem  com  a  FGC,  a  execução  dos  trabalhos  de  gestão  de  combustível  é  da

responsabilidade da REN, e da  EDP – Distribuição nas redes de alta e média tensão.

Para  se  obter uma  programação,  execução  e  orçamentação  mais  realista  das faixas  relativas  aos  níveis  1,  2  e  3,

respetivamente Edificações isoladas, Aglomerados populacionais, bem como Parques e polígonos industriais, nas classes

SAF Sistemas Agro-Florestais e Pastagens Permanentes, foram consideradas sem intervenção as áreas cuja ocupação do

solo não é florestal (Nível 3 na COS15) ou agrícola (Nível 2 na COS15).

No entanto, os locais onde não foi considerada intervenção no presente, não deixarão de ser alvo da legislação aplicável e,

caso a ocupação do solo sofra alterações durante a vigência do Plano, será necessária intervenção para redução da carga

combustível.
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Tabela 3: Área com e/ou sem necessidade de intervenção e distribuição da área total com necessidade de intervenção na rede de FGC e MPGC, para o período de 2020-2029.

Descrição da faixa
Intervenção prevista por ano/hectares

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 Edificações Isoladas 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39

2 Aglomerados populacionais 892,45 892,45 892,45 892,45 892,45 892,45 892,45 892,45 892,45 892,45

3 Parques e Polígonos Industriais 654,89 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76

4 Rede viária florestal 259,17 198,82 198,82 198,82 198,82 198,82 198,82 198,82 198,82 198,82 198,82

6 Rede de transporte de gás 68,98 354,70 13,80 0,00 13,80 0,00 13,80 0,00 13,80 0,00 13,80 0,00

7 700,93 39,73 149,49 31,18 39,73 149,49 31,18 39,73 149,49 31,18 39,73

12 Pontos de água 13,25 26,23 1,41 1,11 1,43 1,41 1,11 1,43 1,41 1,11 1,43 1,41

13 238,28 24,56 18,36 28,32 24,56 18,36 28,32 24,56 18,36 28,32 24,56

14 Silvicultura 372,53 8,01 68,66 77,53 25,03 45,75 23,99 3,06 17,26 33,88 69,35

Total:

Cod. 
FGC

Área total COM 
intervenção 
(hectares)

Área total SEM 
intervenção 
(hectares)

2 943,87 5 343,10

8 924,54 11 631,95

1 027,63

1 988,23

Linhas de transporte e distribuição de 
energia elétrica em muito alta tensão

3 016,90

Linhas de transporte e distribuição de 
energia elétrica em alta tensão 

2 613,54

3 352,79

16 278,25 27 253,27 1 575,93 1 726,05 1 640,68 1 579,16 1 716,94 1 573,34 1 570,98 1 674,66 1 597,03 1 623,47
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Figura 11: Rede de FGC e MPGC - 2020
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Figura 12: Rede de FGC e MPGC - 2021
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Figura 13: Rede de FGC e MPGC - 2022
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Figura 14: Rede de FGC e MPGC - 2023



37

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS| MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt

Figura 15: Rede de FGC e MPGC - 2024
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Figura 16: Rede de FGC e MPGC - 2025
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Figura 17: Rede de FGC e MPGC - 2026
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Figura 18: Rede de FGC e MPGC - 2027
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Figura 19: Rede de FGC e MPGC - 2028



42

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS| MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt

Figura 20: Rede de FGC e MFGC - 2029
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 4.2.2 REGRAS PARA AS NOVAS EDIFICAÇÕES NO ESPAÇO FLORESTAL OU RURAL, FORA DAS ÁREAS EDIFICADAS CONSOLIDADAS

Nos termos do nº 4 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, a construção de novos

edifícios ou a ampliação de edifícios existentes, é proibida nos terrenos classificados neste plano como estando nas classes de

perigosidade alta ou muito alta.

Fora das áreas edificadas consolidadas,  a construção de novos edifícios, ou a ampliação de edifícios existentes, apenas  é

permitida nas áreas classificadas com perigosidade média, baixa e muito baixa. Adicionalmente, aquando da sua implantação

no terreno,  têm que salvaguardar os seguintes afastamentos às estremas da propriedade, medidos a partir da alvenaria

exterior da edificação:

a) Em área florestal, matos e pastagens espontâneas, têm de garantir uma distância mínima de 50 metros;

b) Noutros espaços rurais com uma ocupação de solo não florestal, com exceção das edificações previstas no nº 6 do

artigo 16º do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndio, garantir as seguintes distâncias mínimas:

i. 20 metros se localizada ou confinante com áreas agrícolas heterogéneas/ agroflorestais;

ii. 10 metros quando inseridas, ou confinantes com outras ocupações.

c) Adotar medidas relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição

de incêndios no edifício e respetivos acessos;

d) Existência de parecer favorável vinculativo da CMDF.

Noutros  espaços  rurais,  que  não  os  espaços  florestais,  podem ser  aplicadas  as  distâncias  à  extrema da  propriedade,

indicadas anteriormente, desde que esteja assegurada uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal (florestal, matos e

pastagens espontâneas).

 4.2.3 REDE VIÁRIA FLORESTAL

Na Tabela 4 apresenta-se a calendarização das intervenções a realizar na Rede Viária Florestal (RVF) durante a vigência do

Plano. As intervenções de beneficiação e manutenção incidem sobre a regularização do piso e, se necessário, alargamento

da faixa de rodagem, em particular nos troços de 2.ª ordem, de modo a permitir a passagem de veículos e a criar zonas que

permitam o cruzamento destes. De salientar ainda a necessidade de monitorização de campo do estado da RVF, de modo a

assegurar a transitabilidade dos meios envolvidos na 1.ª intervenção e no combate. Na RVF de 1.ª ordem não foi prevista

intervenção, pois, são vias rodoviárias com pavimento asfáltico.

No que se refere aos meios de financiamento para as intervenções na RVF previstas no Plano, os mesmos deverão ser

provenientes de fundos próprios do Município de Loures, complementados com eventuais candidaturas a outras fontes de

financiamento, como fundos comunitários. 
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Será  realizada  uma  monitorização  anual  da  totalidade  da  RVF,  de  modo  a  identificar  e  contabilizar  as  intervenções

necessárias. Estima-se que anualmente será necessário manter e/ou beneficiar cerca de 15 km de rede.

 4.2.4 REDE DE PONTOS DE ÁGUA

Na Tabela 5, apresenta-se a calendarização das intervenções (manutenção e/ou beneficiação) a realizar na RPA durante a

vigência do plano. Ao longo dos anos da vigência deste plano irá ser garantida a manutenção dos pontos de água de

combate a incêndios de cariz público, de modo a garantir a sua operacionalidade  e utilização pelos meios de combate a

incêndios rurais. Prevê-se que os meios de financiamento para manutenção da RPA sejam provenientes de fundos próprios

do Município de Loures e/ou de eventuais candidaturas a fundos comunitários, com a exceção do Reservatório das Caves

Velhas, cuja manutenção será assegurada por Particular.
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Tabela 4: Intervenções (Beneficiação e Manutenção) na RVF para o período de 2020-2029

Classes da RVF
Intervenções a efetuar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.º Ordem 0,00 189,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2º Ordem 0,00 106,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rede Complementar 222,00 716,01 69,33 75,12 77,54 69,33 75,12 77,54 69,33 75,12 77,54 69,33

Total: 222,0 1011,64

km com 
intervenção

km sem 
intervenção
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Tabela 5: Intervenções (manutenção e/ou beneficiação) na RPA do concelho de Loures para o período de 2020-2029. ESI Existente –sem intervenção; MAN- Manutenção/ Beneficiação

Localização ID_PA Tipo PA Classe PA
Intervenções a efetuar

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Serra da Sardinha 1 111 M 108,181 MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN

PMCM 2 111 T 21,875 ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI

PMCM 3 111 T 21,875 ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI

Moinho dos Valérios 4 111 M 108,181 MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN

Encosta da Saúde 5 111 M 120,354 ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI

Casal do Condado 6 111 T 108,181 ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI

Cabeça Grande 7 111 T 22,5 MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN

Alto do Andrade 8 111 M 108,181 ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI

Caves Velhas 315 111 T 235,5 ESI MAN ESI MAN ESI MAN ESI MAN ESI MAN

Viveiro 316 111 T 96 ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI ESI MAN ESI

Vol. Máx. 
m3
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 4.2.5 ORÇAMENTOS E RESPONSÁVEIS

Como já referido, o aumento da resiliência do território aos incêndios rurais constitui um objetivo primordial no âmbito da

DFCI, o que exige a definição rigorosa das ações a implementar durante a vigência do PMDFCI. Deste modo, apresenta-se

na Tabela 6 uma estimativa de orçamento para a execução da rede de FGC, MPGC, RFV e RPA, bem como a identificações

das entidades responsáveis pela sua execução.
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Nota – As despesas foram calculadas, tendo por base a matriz de referência da CAOF (disponível em: http://www.anefa.pt). Os valores apresentados encontram-se sujeitos atualização de acordo com a taxa de inflação em vigor.
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Tabela 6: Estimativa de orçamento para a execução da rede de FGC e MPGC, RVF e RPA, e responsáveis pela execução das intervenções, para o período de 2020-2029

Cod. FGC Responsável Ação Descrição da faixa Área total (ha)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1

Á
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Edificações Isoladas 2943,87

2 Particulares Aglomerados populacionais 8924,54

3 1027,63

4

Município

Rede viária florestal

1125,19

IMT-A1 7,76

IMT-A10 6,90

IMT-A36 9,14

IMT-A40 2,91 581,99 € 581,99 € 581,99 € 581,99 € 581,99 € 581,99 € 581,99 € 581,99 € 581,99 € 581,99 €

IMT-A8 240,80

IMT-A9 52,23

IMT-IP 602,22

6 REN \ Lisboa Gás Rede de transporte de gás 68,98 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 REN 700,93

12 Pontos de água 13,25

13 EDP 238,28

14 Municipio Silvicultura 372,53

Total: 16337,15

Tipo RVF Responsável Ação Descrição da Intervenção compr. (km)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.ª Ordem

Município Manutenção

0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.ª Ordem 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.ª Ordem 222,00

Total: 222

Responsável Ação Descrição da Intervenção Quantidade
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Município
Manutenção

9

Privado 1 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 €

Total: 10

Total do 1º Eixo Estratégico:

Meta / 
Indicador

Orçamento (€)

588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 € 588 774,92 €

1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 € 1 784 907,18 €

Município/
Particulares

Parques e Polígonos 
Industriais 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 € 205 525,97 €

225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 € 225 037,45 €

1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 € 1 552,49 €

1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 € 1 379,59 €

1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 € 1 827,03 €

48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 € 48 159,18 €

10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 € 10 445,01 €

120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 € 120 444,01 €

27 593,68 € 27 593,68 € 27 593,68 € 27 593,68 € 27 593,68 €

Linhas de transporte e 
distribuição de energia 

elétrica em muito alta tensão
79 459,41 € 298 989,31 € 62 350,73 € 79 459,41 € 298 989,31 € 62 350,73 € 79 459,41 € 298 989,31 € 62 350,73 € 79 459,41 €

Municipio/
Particulares 2 815,10 € 2 221,46 € 2 858,98 € 2 815,10 € 2 221,46 € 2 858,98 € 2 815,10 € 2 221,46 € 2 858,98 € 2 815,10 €

Linhas de transporte e 
distribuição de energia 
elétrica em média e alta 

tensão 

49 118,68 € 36 724,86 € 56 638,71 € 49 118,68 € 36 724,86 € 56 638,71 € 49 118,68 € 36 724,86 € 56 638,71 € 49 118,68 €

16 028,23 € 137 314,95 € 155 067,20 € 50 064,05 € 91 504,90 € 47 985,28 € 6 111,43 € 34 524,30 € 67 763,11 € 138 701,18 €

3 163 649,93 € 3 463 885,41 € 3 293 144,12 € 3 170 092,07 € 3 445 669,04 € 3 158 468,52 € 3 153 733,12 € 3 361 094,76 € 3 205 840,04 € 3 258 729,20 €

Meta / 
Indicador

Orçamento (€)

Beneficiaçã
o da RVF

Rede viária 
florestal

24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 €

24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 € 24 286,50 €

Pontos de 
Água

Meta / 
Indicador

Orçamento (€)

Beneficiar 
Ponto de 

Água

Rede de 
pontos de 

água

1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

1 500,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € 1 500,00 €

3 189 436,43 € 3 489 671,91 € 3 319 430,62 € 3 195 878,57 € 3 471 455,54 € 3 184 755,02 € 3 179 519,62 € 3 386 881,26 € 3 232 126,54 € 3 284 515,70 €



Eixos estratégicos

 4.3 2º EIXO ESTRATÉGICO – REDUZIR A INCIDÊNCIA DOS INCÊNDIOS
As estatísticas nacionais de incêndios florestais revelam que grande parte das ignições tem origem na atividade humana,

pelo que um dos principais eixos de ação para redução da incidência dos incêndios passa, necessariamente, pela alteração

de comportamentos de risco ou negligentes. Desta forma, para além da prevenção, vigilância e combate, a sensibilização é

uma ferramenta  extremamente  importante  a  adotar  para  se  conseguir  atingir os  objetivos  de  redução  do  número  de

ocorrências. Adicionalmente, espera-se que esta redução resulte também numa diminuição do valor global de área ardida

(ao redução do número de ignições, reduz a dispersão das forças de combate por diferentes focos de incêndio).

Deste modo, importa identificar os grupos populacionais cuja atividade pode ser mais suscetível à ocorrência de ignições, de

forma a desenvolver ações específicas que conduzam à alteração de comportamentos de risco e, assim, à diminuição do

número de incêndios. 

O abandono progressivo dos espaços agrícolas é outra situação recorrente no concelho, e que resulta num acréscimo do

risco de incêndio, em virtude da acumulação de combustível lenhoso. As operações de gestão de combustível com recurso

ao a maquinaria, ou ao fogo (queimas e queimadas),  podem igualmente representar um risco acrescido de incêndio rural,

especialmente durante o período crítico. 

Outro importante eixo de ação no âmbito da redução da incidência dos incêndios rurais prende-se com o desenvolvimento de

ações de vigilância preventiva e fiscalização, as quais permitirão eliminar comportamentos de risco e potenciar uma relação

mais saudável entre a população civil e os espaços florestais.

 4.3.1 SENSIBILIZAÇÃO

As ações de sensibilização podem contribuir para a diminuição do número de ignições e área afetada, bem como originar um

aumento do número de alertas efetuados pela população (aumento da eficiência da vigilância passiva).

A sensibilização rege-se  por  três  vetores  de ação:  a  sensibilização da população maioritariamente urbana (grupo mais

generalista), a sensibilização da população essencialmente rural (grupos mais específicos) e a população juvenil.

Outros  fatores  a  ter  em  consideração  são  a  periodicidade  das  ações  de  sensibilização,  que  deverão  ser  efetuadas

continuadamente ao longo do tempo e mantendo as ideias-chave ou imagens que tenham dado mostras de eficiência na

sensibilização do público-alvo, não sendo aconselháveis mudanças repentinas nos conteúdos destas. Caso seja necessário

efetuar alterações nos conteúdos das campanhas, estas deverão ser introduzidas de forma gradual, aproveitando a memória

coletiva do grupo-alvo.

De modo a facilitar a transmissão da mensagem pretendida, é importante utilizar os meios de comunicação disponíveis no

concelho, como rádios, jornais, revistas ou editais. Nas zonas rurais, o contacto direto com as pessoas, recorrendo a técnicos

florestais e outros (presidentes da junta de freguesia, representantes do serviço municipal de proteção civil, entre outros),

julga-se o melhor sistema para se levar a uma mudança de atitudes, o qual poderá ainda ser reforçado pelos meios de

comunicação disponíveis.
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Um dos meios mais eficazes na transmissão da mensagem pretendida a um grupo-alvo mais generalizado são as rádios

locais,  pois,  estas  permitem  transmitir  a  mensagem a  diferentes  níveis  do  público-alvo (por  exemplo,  população  com

diferentes níveis de escolaridade). Tal não acontece com a imprensa escrita, dado que os jornais ou revistas locais são

normalmente mais utilizadas por um público com níveis de escolaridade mais elevados. Adicionalmente, no período de maior

risco de incêndio será útil  a  utilização de outros meios de divulgação alternativos,  como, por exemplo,  a colocação de

cartazes em locais mais frequentados, nomeadamente as principais vias de circulação do concelho, bombas de combustível,

paragens de comboio e autocarros ou até mesmo nos veículos de transporte público. Na Tabela 7 apresentam-se diversas

propostas de ações de sensibilização ao longo dos próximos 10 anos (2020 a 2029).

 4.3.2 FISCALIZAÇÃO

Para além da sensibilização da população, a prevenção passa por ações de fiscalização nas áreas de risco, pela determinação

de grupos-alvo, de períodos de atuação, e pelo desenvolvimento das ações de fiscalização em função dos comportamentos

de risco presentes no Município de Loures.

A capacidade de fiscalização será tanto mais eficaz quanto melhor for a integração de um conjunto de medidas e atitudes que

se prendem, entre outras, com a coordenação ao nível das entidades competentes de todas as ações de fiscalização, tendo

por base o conhecimento local da comunidade.
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Tabela 7: Propostas de ações de sensibilização à população, para o período de vigência do PMDFCI

Ação Detalhes da ação Publico alvo Executado por

População Escolar

Ação 1 - Campanha Municipal 
sobre prevenção de incêndios  
e  o  uso  correto  do fogo

 - Realização de sessões de esclarecimento e 
sensibilização em todas as freguesias ao 
público em geral;

 - Distribuição de material de futuras 
campanhas nacionais de sensibilização (ICNF, 
ANPC, GNR, etc.);

 - Avisos na agenda municipal e boletim de 
toda a informação referida nos pontos 
anteriores.

Público em geral, com especial 
incidência nos agricultores, 
proprietários florestais e empresários 
do setor.

Município e CMDF, coordenada 
pelo Gabinete Técnico Florestal

Ação  2 – Sensibilização  em 
escolas do ensino básico

 - Realização de sessões de sensibilização 
ambiental e florestal nas escolas do concelho;

 - Distribuição de material de diversas 
campanhas nacionais de sensibilização (ICNF, 
ANPC, GNR, etc.).

Município e CMDF, coordenada 
pelo Gabinete Técnico Florestal

Ação  3 - Comemoração  do 
Dia Mundial da Floresta e do 
Dia da Floresta Autóctone

 - Atividades lúdicas de sensibilização 
ambiental e prevenção incêndios.

População escolar, empresários e 
proprietários

Município e CMDF, coordenada 
pelo Gabinete Técnico Florestal



Eixos estratégicos

A fiscalização a realizar dentro do período crítico, deverá incidir principalmente sobre o uso do fogo, nomeadamente na

queima de sobrantes agrícolas, e ter uma maior incidência aos fins de semana,  visto serem estes os dias da semana que

apresentam maior número de ignições. Adicionalmente, deverá também ser direcionada para o cumprimento do disposto no

art.º 15, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, no que respeita à execução dos trabalhos de

redução da carga de biomassa nas redes secundária de faixas de gestão de combustíveis.

Na Figura 21 encontram-se indicadas as zonas prioritárias de dissuasão e fiscalização, tendo por base a avaliação efetuada

ao nível da identificação dos pontos prováveis de início e comportamentos de risco observados.
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Figura 21: Zonas prioritárias de dissuasão e fiscalização
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 4.3.3 METAS E INDICADORES

As ações  de  sensibilização a  desenvolver  devem  ser  avaliadas de forma contínua,  para  se aferir do cumprimento dos

objetivos inicialmente traçados. Caso  tal  não verifique,  devem-se analisar os procedimentos desenvolvidos ao longo das

diferentes fases do processo e proceder às alterações consideradas necessárias para alcançar os objetivos pretendidos. As

metas a alcançar serão necessariamente elementos quantificáveis, constituindo os indicadores os instrumentos que tornarão

possível  o  processo  de  aferição  da  eficácia das  diferentes  campanhas  a  implementar.  Como  tal,  as  campanhas  de

sensibilização  a  desenvolver  no  concelho  de  Loures  para  o  período  compreendido  entre  2020  a  2029  recorrerão

principalmente a quatro formas de divulgação: comunicação social, meios institucionais (incluindo sessões de rua, porta a

porta), afixação de cartazes e distribuição de panfletos. Deste modo procura-se atingir os diferentes grupos-alvo.

No que se refere às ações de fiscalização, as metas que se pretendem atingir baseiam-se nos objetivos das campanhas de

sensibilização, sendo a principal prioridade o cumprimento da gestão de combustíveis nos terrenos inseridos nas FGC, a

interdição da utilização de foguetes e de fogo de artifício em festas realizadas  durante os períodos de maior risco e a

alteração de comportamentos negligentes por parte dos diferentes grupos alvos identificados.

Os indicadores  definidos para monitorização, mitigação e avaliação do nível de cumprimento das metas são de caráter

diverso,  variando  entre  número  de transetos  realizados,  número  de  autos levantados e  a  quantidade de  quilómetros

efetuados em ações de vigilância.

Na  Tabela 8 apresenta-se, de forma resumida, as ações, as metas e os respetivos indicadores ao longo dos próximos 10

anos.
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Tabela 8: Metas e indicadores das ações de sensibilização e fiscalização previstas

Ação Metas e indicadores
Unidades 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

uni.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Realização de sessões de sensibilização à população escolar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Atividades lúdicas de sensibilização à população escola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aumentar a capacidade de fiscalização das FGC < 45 < 40 < 35 < 30 < 25 < 20 < 10 < 10 < 10 < 10

Reforço da fiscalização nas áreas críticas 75 75 85 85 90 90 95 95 100 100

Diminuição comportamentos de risco km percorridos 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Realização de Campanha de 
Sensibilização(distribuição de folhetos, 

material promocional)

Edição de avisos informativos sobre responsabilidades individuais ao nível da 
prevenção de incêndios e uso correto do fogo

Realização de sessões de esclarecimento e sensibilização da população 
geral/freguesia

Definição de áreas críticas e prioritárias 
de fiscalização

% FGC 
incumprimento

% área 
fiscalizada
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 4.3.4 ORÇAMENTOS E RESPONSÁVEIS

Atendendo aos valores envolvidos, os fundos disponibilizados para o cumprimento e  execução do PMDFCI por parte do

Município  são  de  enorme  importância  e  relevância.  No  entanto,  o  envolvimento  de  outras  entidades  também  pode

representar uma colaboração significativa (seja financeira ou outra) para a execução de campanhas de sensibilização, como,

por  exemplo,  a  dinamização  de  sessões  de  esclarecimento  em Juntas  de  Freguesia,  escolas,  associações  desportivas,

culturais e recreativas, ou mesmo a utilização das redes sociais.

Por outro lado, as ações de fiscalização previstas para o concelho de Loures não vão representar um encargo adicional para

as entidades, visto que, por inerência de competência, cabe à Guarda Nacional Republicana e à Câmara Municipal de Loures,

através  da Polícia  Municipal,  o  desempenho das  ações  de  fiscalização e  aplicação de  coimas  em caso de  deteção de

incumprimentos legais. No entanto, importa ter uma noção do esforço financeiro que  as ações de fiscalização acarretam

para a(s) entidade(s)  que continuamente atuem em todo o território, para que estas possam agilizar dinâmicas que otimizem

os recursos humanos e materiais.  Assim, apresenta-se na  Tabela 9 uma estimativa dos custos associados às ações de

sensibilização e fiscalização previstas para o concelho de Loures, no período de vigência do plano.
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Tabela 9: Estimativa de orçamento e responsáveis das ações de sensibilização previstas

Ação Metas Responsáveis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Total:

Campanha de 
Sensibilização(distribuição de folhetos, 

material promocional

Edição de avisos e de panfletos, realização de 
sessões de esclarecimento e sensibilização da 
população geral/ freguesia e da população escolar

Município

CMDF
3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Implementação FGC, áreas críticas e 
prioritárias de fiscalização

Aumento, reforço fiscalização, diminuição 
comportamentos risco

GNR
Polícia Municipal

PSP
12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €

15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
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 4.4 3º EIXO ESTRATÉGICO – MELHORIA DA EFICÁCIA DO ATAQUE E GESTÃO DOS INCÊNDIOS
O objetivo de manter no concelho de Loures uma reduzida área ardida anual implica um esforço prévio de avaliação d os

meios disponíveis e  de definição dos procedimentos a adotar.  Esse esforço deve ser realizado de forma a permitir que se

consigam alcançar os resultados pretendidos, através da melhoria da eficácia das ações de primeira intervenção e de ataque

ampliado, da sua articulação com os sistemas de vigilância e deteção e da melhoria nas operações de rescaldo e vigilância

pós incêndio.

Tal passará pela identificação dos sistemas e meios de vigilância e deteção disponíveis, elaboração de mapas de visibilidade

dos postos de vigia, operacionalização e afetação dos meios do combate a incêndios rurais das diferentes forças e entidades

que atuam ao nível do município, e respetivos canais de comunicação, assim como pelo delineamento das formas de atuação

de acordo com a gravidade das ocorrências (níveis de alerta laranja e vermelho).

A definição destes elementos  vai possibilitar o delineamento das melhores estratégias de combate. Assim, para as zonas

críticas  previamente identificadas,  identificam-se os locais  mais  indicados para  posicionamento de meios de combate e

condução das operações, o que resultará numa melhoria da capacidade de primeira intervenção e das operações de rescaldo

e vigilância pós-incêndio.

Em  situações de ocorrência de incêndio  rural,  o  sucesso das  operações de  combate  depende,  em grande medida,  do

trabalho prévio de inventariação de todos os meios disponíveis ao nível do município. Este inventário da disponibilidade de

meios e recursos operacionais permite uma distribuição otimizada dos mesmos nas diferentes operações de proteção civil,

incluindo a defesa dos  espaços  florestais.  Assim, realizou-se  um levantamento das entidades que  atuam em ações  de

vigilância e deteção, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio, bem como dos respetivos meios

materiais e humanos que dispõem para desempenhar as tarefas que lhes estão atribuídas. 

Este 3.º Eixo Estratégico, no que respeita aos Meios e Recursos, Dispositivos Operacionais DFCI, Setores Territoriais DFCI e

Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE), Vigilância e Deteção, 1.ª Intervenção, Combate, Rescaldo e Vigilância Pós-

Incêndio, encontra-se desenvolvido no Plano Operacional Municipal, aprovado em sede de reunião da Comissão Municipal

de Defesa da Floresta. O mesmo será atualizado anualmente, de acordo com o regulamento que estiver em vigor.

 4.4.1 VIGILÂNCIA E DETEÇÃO

A vigilância dos espaços rurais visa contribuir para a redução do número de ocorrências de incêndios florestais, identificando

potenciais agentes causadores e dissuadindo comportamentos que propiciem a ocorrência de incêndios. Os Postos de Vigia

visam assegurar a deteção imediata de um foco de incêndio, a sua localização e a comunicação rápida da ocorrência às

entidades responsáveis pela 1ª intervenção.

No limite geográfico do concelho de Loures existe o Posto de Vigia de Cabeço Montachique, pertencente à Rede Nacional de

Postos de Vigia (RNPV), com o código Apolo 11.07.  Adicionalmente, existem mais seis postos de vigia na envolvente do

limite de concelho, os quais, conjugados com o primeiro, permitem otimizar a área de cobertura do concelho. Assim, a rede

de postos de vigia tida como referência para proceder ao cruzamento e visadas de incêndios são:

• Posto de Vigia de Cabeço Montachique – Apolo 11.07;
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• Posto de Vigia do Cabeço da Aranha – Apolo 53-04;

• Posto de Vigia de Pedra Amarela – Apolo 11.09;

• Posto de Vigia de Tapada de Mafra – Apolo 11.04;

• Posto de Vigia de Fonteireira – Apolo 11.08;

• Posto de Vigia de Nafarros – Apolo 11.06.

Registe-se que, apesar de um posto de vigia não ter visibilidade direta para determinados locais, não significa que não possa

detetar incêndios que aí venham a ocorrer. De facto, a visualização de colunas de fumo (durante o período diurno) permite

detetar incêndios, sem que seja necessária a sua visualização direta. Contudo, dependendo da orografia, colunas de fumo em

determinados locais só são visíveis para os postos de vigia quando já têm uma altura considerável, isto é, muito tempo

depois do incêndio deflagrar.

Analisando a Figura 22, verifica-se que existe uma grande área do concelho onde não se verifica qualquer visibilidade por

parte dos postos de vigia. Face a esta situação, torna-se fundamental posicionar os Locais Estratégicos de Estacionamento

de forma a colmatar estas lacunas. Assim, através dos Locais Estratégicos de Estacionamento, foram selecionados de modo

a permitir visualizar essas áreas. 
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Figura 22: Mapa das bacias de visibilidade dos Postos de Vigia e LEE
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 4.4.2 1º INTERVENÇÃO

O  tempo  de  chegada  dos  meios  de  primeira  intervenção  (ataque  inicial)  ao  local  de  ocorrência  constitui  um  fator

determinante na  eficácia  das  manobras  de  supressão,  de  forma a  evitar  que  os  incêndios  assumam proporções  mais

complicadas ao nível do controlo da progressão e agressividade do fogo .

A Diretiva Operacional Nacional da ANEPC estabelece, 20 minutos, como o tempo máximo desde a ocorrência do incêndio

até à chegada ao local da mesma.

Para a  determinação dos  tempos  de percurso,  calculou-se a  carta  das  isócronas (zonas com igual  valor  de  tempo de

deslocação), com pontos de partida nos sete quartéis de bombeiros existentes do concelho. A sua execução teve por base a

cartografia da rede viária florestal, que inclui, para além das estradas e ruas, os caminhos florestais e agrícolas do município,

e para a qual foi necessário atribuir a cada troço uma velocidade média de circulação (km/h), de acordo com as velocidades

indicadas no guia técnico.

A Figura 23 apresenta o potencial de tempo de chegada para a 1.ª intervenção. Através da sua análise, verifica-se que todo

o território do município se encontra dentro do raio dos 20 minutos de tempo de chegada.
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Figura 23: Mapa de tempos de chegada para a 1ª intervenção



Eixos estratégicos

 4.4.3 RESCALDO E VIGILÂNCIA

Relativamente ao rescaldo, este é realizado na maior parte das vezes pelas sete corporações dos bombeiros voluntários

existentes  no concelho  e  pelas  equipas  de  Sapadores  Florestais  da Câmara  Municipal  de  Loures.  No que  concerne  à

vigilância pós-incêndio, para além das entidades mencionadas anteriormente, podem igualmente ser acionadas brigadas

militares, caso estejam disponíveis.

Seguidamente apresenta-se a Tabela 10 referente à quantificação do número de reacendimentos por ano no período 2009 -

2018.

O número de reacendimentos ao longo do período em análise tem sido insignificante, dado que as ações de rescaldo e

vigilância pós-incêndio têm sido realizadas com eficácia.

 4.4.4 METAS E INDICADORES

A necessidade de se promover a ação concertada de todas as entidades com responsabilidade no desenvolvimento de ações

de vigilância e deteção, 1.ª intervenção, rescaldo e vigilância pós-rescaldo, exige que se definam de forma rigorosa todas as

ações  a implementar durante a vigência do PMDFCI, de forma a otimizar-se a eficácia do ataque e gestão dos incêndios.

Para tal, recorre-se novamente à definição de ações, metas e indicadores, o que permite torna possível não só planificar a

atividade da CMDF no que concerne ao esforço de melhoria da eficácia do ataque e gestão dos incêndios, como também

facilitar o acompanhamento da operacionalidade das diferentes ações.

As ações previstas passam pela implementação de um sistema de formação contínua dos recursos humanos que compõem

as entidades com responsabilidades de vigilância e deteção, 1.ª intervenção, rescaldo e vigilância pós-incêndio, bem como

por manter atualizado o inventário de meios e por manter uma avaliação contínua do sistema de DFCI municipal. A Tabela 11

detalha o programa operacional das medidas previstas para o período compreendido entre 2020 e 2029, que terão como

finalidade garantir a máxima eficácia das ações anteriormente mencionadas.
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Tabela 10: Identificação do número de reacendimentos, entre 2009 - 2018

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº de Reacendimentos 0 0 0 4 0 1 0 1 2 0
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A implementação das  ações  e medidas  definidas no presente PMDFCI  para  o  3.º  Eixo Estratégico exigirá  um esforço

económico por parte das diferentes entidades com responsabilidade nas ações de vigilância e deteção, 1.ª intervenção,

rescaldo  e  vigilância  pós-incêndio.  De  modo a  avaliar  esse esforço,  apresenta-se  na  Tabela  12 os  responsáveis  pelas

diferentes ações a desenvolver no âmbito do 3.º Eixo Estratégico,  assim como a estimativa dos custos financeiros que

deverão estar associados à operacionalização das mesmas.

Tabela 12: Entidades responsáveis e participantes, e estimativa do orçamento para cada ação e para cada parâmetro que integra o 3.º Eixo Estratégico

Ação Responsável
Orçamento

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Vigilância e deteção
SF

Primeira intervenção
AHBV

SF

AHBV

SF

Total:

GNR
PSP

3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €

3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 €

Rescaldo e Vigilância 
Pós-Incêndio

3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 €

59 000 € 59 000 € 59 000 € 59 000 € 59 000 € 59 000 € 59 000 € 59 000 € 59 000 € 59 000 €

Esta  estimativa  de  orçamento  é  baseada  nos  custos  operacionais,  que  enquadram  o  valor  anual  de  amortização  dos

equipamentos por vida útil e valor de manutenção de equipas e equipamentos, para cada ação.

A  presente  estimativa  de  orçamento  não  contempla  os  valores  do  Protocolo  entre  o  Município  de  Loures  e  as

Associações/Corpos  de  Bombeiros  do  Concelho  (no  montante  aproximado  de  2  000  000  no  ano  de  2019)  para  a€
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Tabela 11: Ações, Metas e Indicadores para o período de 2020 a 2019, para cada fase de perigo

Fases de perigo Ação Metas
Indicadores

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Vigilância e deteção < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Ataque inicial < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vigilância e deteção < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Ataque inicial < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Níveis I, II, III de 
Empenhamento 

Operacional

Manter o índice (n.º de 
incêndios/n.º de equipas de 

vigilância
Diminuir o índice (n.º de 

incêndios/n.º de equipas de 
ataque inicial

Rescaldo e vigilância 
pós incêndio

Diminuir o n.º de 
reacendimentos

Nível IV de 
Empenhamento 

Operacional

Diminuir o índice (n.º de 
incêndios/n.º de equipas de 

vigilância
Diminuir o índice (n.º de 

incêndios/n.º de equipas de 
ataque inicial

Rescaldo e vigilância 
pós incêndio

Diminuir o n.º de 
reacendimentos
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manutenção  de  um  Grupo  de  Intervenção  Permanente  (GIPE),  por  se  considerar  que  a  missão  destes  elementos  é

maioritariamente composta por intervenções noutros domínios que não os do combate dos incêndios rurais (ainda que o seu

empenhamento operacional seja fundamental aquando da ocorrência destes últimos). Assim, esta estimativa de orçamento é

baseada apenas nos custos operacionais, que enquadram o valor anual de amortização dos equipamentos por vida útil e

valor de manutenção de equipas e equipamentos, para cada ação.
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 4.5 4º EIXO ESTRATÉGICO – RECUPERAR E REABILITAR OS ECOSSISTEMAS
Os objetivos estratégicos deste eixo são a recuperação e reabilitação dos ecossistemas afetados.  No que se refere aos

objetivos operacionais, estes passam pela avaliação e mitigação dos impactos causados pelos incêndios,  assim como pela

implementação de estratégias de reabilitação a curto, médio e longo prazo.

Após a ocorrência de um fogo, os espaços florestais podem sofrer processos de degradação ecológica, devido a perdas

locais de valores naturais e biodiversidade, pela maior vulnerabilidade a agentes bióticos, ou devido aos processos erosivos

do solo. Estes últimos poderão ainda causar impactos significativos nos recursos hídricos, uma vez que poderão diminuir a

capacidade de retenção de água no solo e reduzir as secções de vazão (devido a fenómenos de assoreamento), levando as

alterações nos regimes de cheia.

A recuperação e reabilitação dos espaços rurais pressupõem dois níveis de atuação:

• Intervenções de curto prazo, designadas por estabilização de emergência, cujo objetivo é evitar a degradação dos
recursos (água e solo) e das infraestruturas (rede viária florestal e passagens hidráulicas);

• Intervenções de médio prazo, denominadas de reabilitação de povoamento florestais e habitats  naturais, que têm
por objetivo o restabelecimento do potencial produtivo e ecológico dos sistemas florestais afetados por incêndios ou
por agentes bióticos na sequência dos mesmos.

Nas  intervenções  de  estabilização  de  emergência  é  necessário  estabelecer  prioridades  e  tipologias de  intervenção

especialmente vocacionadas para o controlo de erosão, em função dos elementos fisiográficos mais relevantes (declives e

extensão das encostas), e da cobertura do solo. Nestas situações deve ser avaliada a eventual necessidade de intervenção

sobre os elementos mais importantes: encostas, linhas de água e rede viária florestal.

As ações de reabilitação de povoamentos florestais e habitats  naturais devem incidir sobre a requalificação dos espaços

florestais  de acordo com as práticas de boa gestão silvícola,  respeitando os princípios  de DFCI.  Assim, deve ser dado

especial relevo à adequada remoção do material lenhoso ardido, ao fomento e aproveitamento da regeneração natural, à

reabilitação do  arvoredo  existente  e  à  construção  e  manutenção/beneficiação  de  rede  viária  florestal  e  elementos  de

descontinuidade.

Adicionalmente, deve ainda ser considerado o disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua

atual redação,  que, entre outras, prevê medidas especiais de avaliação e de intervenção na rede viária,  preconizando a

remoção dos materiais queimados numa faixa mínima de 25 metros para cada lados das faixas de circulação rodoviária.

Terminada a época de maior risco de incêndio, deverão efetuar-se ações de mitigação de danos nas áreas afetadas pelos

incêndios que mostrem maior vulnerabilidade a processos de erosão e degradação ecológica. De forma a tornar o processo

de recuperação mais eficiente, nas as zonas de maior risco deverá ser estabelecido um processo de monitorização continua,

apoiado num sistema dinâmico de informação de dados biofísicos e valores naturais em evolução/regressão.

Pretende-se,  portanto,  que  o  planeamento  municipal  de  defesa  da  floresta  contra  incêndios  avalie  e  identifique  a

vulnerabilidade dos ecossistemas florestais, com base na capacidade potencial de regeneração da vegetação após o fogo, no

potencial de degradação do solo e na prioridade territorial, para a execução das ações no caso da ocorrência de um incêndio

florestal.
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 4.5.1 PROPOSTA DE AÇÕES A REALIZAR

A  avaliação  e  conhecimento  da  progressão  e  desenvolvimento  dos  incêndios  são  elementos  determinantes no

aperfeiçoamento do planeamento e da implementação de um conjunto de infraestruturas que minimizem a possibilidade de

ocorrência de grandes incêndios. Essas infraestruturas poderão passar pela execução das diversas componentes da rede

regional, designadamente a  prossecução da implantação da rede primária  e  o  fortalecimento simultâneo das  restantes

componentes da rede regional da DFCI, sobretudo nas vertentes de gestão estratégica de combustíveis – estabelecimento e

manutenção de mosaicos de parcelas e de faixas de proteção aos aglomerados populacionais.

A avaliação e identificação das situações que necessitam de intervenções no âmbito da recuperação de áreas ardidas deverá

ser efetuada sempre que se verifique a ocorrência de grandes incêndios. A Câmara Municipal deve comunicar ao Instituto da

Conservação da Natureza e das Florestas o resultado desse levantamento, para posterior definição conjunta de estratégias

de prevenção e atuação com vista à mitigação dos problemas identificados.

 4.5.1.1 Estabilização de Emergência

O período  para  a  execução  de  medidas  preventivas  da  erosão  do  solo  pós-fogo  é  relativamente  curto,  uma vez  que

frequentemente são as chuvas do final do verão e do outono que possuem maior potencial  erosivo.  Neste sentido,  as

principais áreas de intervenção deverão centrar-se nas situações onde os impactos são mais imediatos, nomeadamente:

a) Sementeira de emergência;

b) Proteção e recuperação de linhas de água;

c) Proteção de encostas e áreas suscetíveis a forte erosão laminar ou ravinamentos;

d) Proteção de caminhos e faixas de interrupção de combustíveis (aceiros).

Relativamente às ações de sementeira de emergência, ressalva-se que estas são ações que dependem da vontade dos

proprietários, uma vez que a maior parte da área florestal do concelho é do domínio privado. Assim, deve ser realizada uma

ação de  sensibilização  desenvolvida pelo  Gabinete  Técnico  Florestal,  dirigida  aos  proprietários  de  áreas  florestais  com

necessidade de estabilização pós  incêndio,  para  que o assunto seja  abordado de forma a que estes  compreendam as

vantagens da proteção dos solos e do restabelecimento da sua capacidade produtiva. A ocorrer, estas deverão ser realizadas

em áreas ardidas onde se verifique um elevado risco de erosão.

Deve ser garantida uma monitorização mais intensa nos meses que se seguem à ocorrência do incêndio, identificando as

necessidades de reforço das estruturas, já que com a ocorrência das primeiras chuvas poderá ser  necessário intervir nos

sistemas  hidráulicos,  valetas  e  aquedutos,  pelo  previsível  aumento  de  escorrência  superficial  das  águas.  Poderá  ser

necessária a estabilização de taludes e aterros para prevenir deslizamentos de terras.

No que  se  refere  às  intervenções  de  emergência,  estas  serão efetuadas  nas  zonas  afetadas  que  apresentem declives

superiores  a  20%,  uma  vez  que  a  partir  daqueles  valores  os  fenómenos  de  erosão  intensificam-se  de  forma  muito

significativa (Correia e Oliveira, 2003). Nas zonas de declives acentuados, será igualmente prioritária a intervenção em áreas
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onde as características da vegetação e a intensidade do fogo tenham resultado numa grande exposição dos solos. Isto

tenderá a ser o caso em áreas que associem declives muito acentuados com vegetação de tipo arbustivo, principalmente se

as espécies afetadas não possuírem boa capacidade de regeneração (por exemplo, rebentação de toiça).

A queda de  arvoredo de  grande porte  queimado ou  debilitado  constitui  um risco acrescido  para  o  tráfego  rodoviário,

acarretando a possibilidade de danos graves nas estradas que atravessam povoamentos, ou que possuam arvoredo de

alinhamento. 

Com vista a reduzir esse risco, os troços das rodovias nacionais, municipais e vicinais que possuam arvoredo contíguo

deverão ser sujeitos a vigilância especial pela identidade gestora com o objetivo de:

a) Serem identificadas necessidades de intervenção, para cumprimento do disposto nos números 1 e 2 do artigo 36.º
do Decreto-Lei n.º 124/2006, alterado e republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto (remoção de materiais
queimados numa faixa mínima de 25 m para cada lado das faixas de circulação);

b) Serem notificados os proprietários responsáveis por essa remoção. 

A responsabilidade de intervenção na estabilização de emergência decorrente de grandes incêndios deverá ser assumida

pela  Câmara  Municipal,  em  particular  no  que  respeita  às  infraestruturas  de  DFCI,  pela  entidade  gestora  da  Zona  de

Intervenção Florestal  e pelos próprios  proprietários florestais no que decorre das intervenções a incidir em propriedade

privada.

A  Tabela 13 identificada de forma mais  detalhada os procedimentos a adotar para cada tipologia de ação, bem como os

responsáveis e participantes.
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Tabela 13: Procedimentos a adotar para cada tipologia de ação e responsáveis

Tipologia de Ação Procedimentos Responsáveis Participantes

Proprietários florestais

Proprietários florestais

a) Proceder à limpeza e desobstrução das passagens hidráulicas;

Proprietários florestais

Sementeira de 
emergência

a) A sementeira direta ou de transmissão consiste em distribuir as sementes 
diretamente sobre a superfície do solo. É um método simples de se utilizar, barato e 
muito adequado a terrenos difíceis. A sementeira é manual para encostas de declive 
acentuado, ou mecanizada em terrenos de inclinação moderada a suave, usando-se 
para isso um semeador pneumático. Podem-se aplicar sementes comerciais ou 
autóctones de espécies herbáceas, arbustivas, separadamente ou em mistura. 
b) A sementeira em fileiras consiste em depositar as sementes em sulcos previamente  
abertos com um arado, enxada ou ancinho e posteriormente tapadas com solo, mas 
sem o compactar. Para zonas de topografia suave e solos livres de pedras, utilizam-se 
máquinas agrícolas na abertura dos sulcos e na sementeira.
c) A sementeira com aplicação de mulch permite melhorar a germinação das sementes, 
uma vez que aumenta a infiltração e a humidade no solo (Robichaud et al., 2000). A 
proteção conferida pelo mulch contra o impacto das gotas de chuva, melhora a 
germinação (Montoro et al., 2000). A aplicação de mulch com sementes, realiza-se a 
seco, com ar comprimido e com uma semeadora, ou então, de forma manual. 

GTF

ICNF

Proteção e 
recuperação de 
linhas de água

a) Proceder à limpeza e desobstrução de leitos e de passagens hidráulicas;
b) Colocar estacas das espécies arbóreas e arbustivas características  do  local  ao longo 
das margens do curso de água afetado (consolidação das margens);
c) Caso os declives sejam muito acentuados  e  os  caudais  assim  o justifiquem 
deverão  realizar-se “faxinas” ao longo das margens onde a vegetação foi destruída 
(sem a devida regeneração natural).

Proprietários (leitos e 
margens)

Câmara Municipal
(leitos em zonas 

urbanas)

GTF

ICNF

APA

Proteção de 
encostas e áreas 

suscetíveis a forte 
erosão laminar ou 

ravinamentos

a) Caso as espécies arbustivas regenerem predominantemente  por  via  seminal 
deverá   recorrer-se   à   técnica   de Mulching complementada com a criação de valas 
ao longo das curvas de nível e/ou construção de pequenas represas com pedras, 
sacos de areia ou gabiões;
b) Nas zonas de declives mais acentuados ou caso o diferencial de custo para a técnica  
 anterior   mostre   não   ser significativo   deverá   proceder-se   à técnica de 
hidrossementeira;
c) Realizar muros de vegetação;
d) Proceder  às  necessárias  ações  de manutenção dos muros de vegetação.

GTF

ICNF

Proteção de 
caminhos e faixas de 

interrupção de 
combustíveis

a) Proceder à regularização e consolidação dos caminhos florestais através de:
        - drenagem de escoamento dos pavimentos;
        - regularização e consolidação da superfício de caminhos;
        - construção de valetas e valas de drenagem.
b) Remover os materiais queimados numa faixa mínima de 25 metros para cada lado 
das faixas de circulação rodoviária.
c) As faixas de vegetação são feitas de acordo com as curvas de nível, podendo estar 
espaçadas entre si, 5 a 15 m, enquanto que a largura da faixa deve ser 0,3 a 0,5m, 
para permitir o desenvolvimento da vegetação.
O solo erodido é retido ao longo das faixas de vegetação. A vegetação deve ser 
cortada de forma a manter uma altura entre 5 a 10 cm, e os restos vegetais, 
resultantes do corte, podem ser utilizados para a cobertura do solo despido, 
funcionando como proteção contra o impacte das gotas da chuva, e incorporando 
matéria orgânica a longo prazo.

Proprietários florestais

Câmara Municipal 
(caminhos públicos)

GTF

ICNF

Passagens 
hidráulicas

Proprietários florestais

Câmara Municipal 
(caminhos públicos)

GTF

ICNF

Área afetada pelo(s) 
incêndio(s)

a) Remover prioritáriamente as árvores mortas ou ramos que constituam risco para 
pessoas e bens;
b) Remover as árvores resinosas que apresentem mais de 2/3 da copa queimada e 
orifícios de entrada de escolitídeos;
c) Remover, separar e tratar adequadamente o material lenhoso dos locais onde seja 
verificada a presença de escolitídeos ou outras pragas;
d) Destroçar mecânicamente o material que não puder ser rapidamente removido da 
área florestal e que constitua um potencial foco de risco;
e) Armazenar temporariamente o material lenhoso removido a pelo menos 200m dos 
povoamentos.

GTF

ICNF
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 4.5.1.2 Reabilitação de povoamentos e habitats florestais

Quando um incêndio ocorre em áreas com estatuto de conservação, as intervenções florestais preconizadas devem ser

orientadas no sentido da manutenção ou do restauro dos habitats. Assim, deve ser efetuada a identificação das espécies a

privilegiar,  o  tipo  de  intervenções  a  realizar  e  proceder-se  à  monitorização  das  áreas  afetadas  através  da  entidade

responsável pelas áreas de conservação.

Os procedimentos a adotar na efetivação da reabilitação de povoamentos e habitats florestais nas áreas percorridas por

incêndios deverão atender às orientações apresentadas nos pontos seguintes.

a) Medidas a aplicar nas galerias ribeirinhas

Os sistemas ribeirinhos mediterrânicos são caracterizados por uma forte capacidade regenerativa pós-incêndio, resultado da

sua evolução num contexto em que o fogo é um dos mais poderosos fatores ecológicos.

Numa situação normal, a regeneração de parte das espécies lenhosas é imediata, a partir do sistema radicular não afetado, o

mesmo sucedendo com espécies vivazes; as espécies anuais características da região surgirão após as primeiras chuvas do

Outono.

As intervenções deverão centrar-se na  desobstrução das margens e leitos dos cursos de água, nos casos em que tal impeça

o normal fluir dos caudais ou propicie um elevado risco de agravamento das condições fitossanitárias.

A  condução  destas  formações  deverá  favorecer  a  rápida  recuperação  das  formações  clímax,  de  forma  a  garantir  a

descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis dos níveis arbustivo e herbáceo.

A regeneração artificial de  margens ribeirinhas apenas deverá ser realizada quando se verificar uma destruição total de

vegetação  pré-existentes,  ou  quando a  situação  pré-existente  se  caracterizava  já  por  uma acentuada  degradação,  por

exemplo  sem  a  presença  de  estrato  arbóreo/arbustivo,  com  dominância  de  espécies  exóticas  invasoras.  Poderá  ser

recomendada, ainda em ações integradas de combate à erosão ou de correção torrencial.

Atendendo à notável variedade genética e originalidade de muitas formações florestais ribeirinhas, o material  vegetal  a

utilizar (sementes, estacas, plântulas) deverá ser proveniente de zonas ripícolas das imediações do local a regenerar. A não

observância deste preceito poderá acarretar o empobrecimento ecológico e a  perda de valores genéticos de numerosas

espécies  características  dos  ecossistemas  afetados,  especialmente  ao  nível  dos  géneros  mais  suscetíveis  à  hibridação

(salgueiros, por exemplo).

O acompanhamento da regeneração natural da vegetação ribeirinha deverá ter especial atenção ao eventual surgimento de

formações exóticas invasoras, para que o seu controlo ocorra numa fase precoce da sua implantação.  

b) Medidas a aplicar em áreas ocupadas com resinosas

Torna-se imperioso que as árvores ardidas sejam removidas da área o mais rapidamente possível, evitando que estas se

tornem atrativas e sejam colonizadas por insetos prejudiciais a povoamentos vizinhos. 
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Deve ser conferida prioridade ao corte e extração das árvores cuja percentagem de afetação pelo fogo seja superior a 75%

da copa, dada a sua muito baixa capacidade de recuperação. Adicionalmente as árvores cuja percentagem de afetação da

copa se situe entre os 50 e os 75% devem ser vigiadas, para que no outono se possa fazer uma nova avaliação e promover o

corte e extração daquelas cujo estado vegetativo se tenha agravado e/ou que tenham sido atacadas por pragas e doenças.

Dado  que  também  as  árvores  “afogueadas”,  com  ou  sem  sintomas,  e  localizadas  nas  bordaduras  dos  incêndios  são

extremamente atrativas e vulneráveis ao ataque de insetos, deve-se efetuar uma monitorização continua das áreas de pinhal

contiguas às áreas ardidas. Esta monitorização deve ocorrer numa faixa não inferior a 50 metros para lá da bordadura da

área ardida, durante um período de pelo menos 2 anos, de modo a serem detetados precocemente possíveis focos de pragas

e doenças. Caso sejam identificadas situações deste tipo, devem ser aplicadas medidas de controlo fitossanitário. 

As  ações  de  corte  e  transporte  do material  lenhoso  deverão estar,  respetivamente,  enquadradas  e  acompanhadas  do

Manifesto  de  Exploração Florestal  de Coníferas,  nos termos  da legislação específica  (Decreto-Lei  n.º  95/2011,  de  8  de

agosto).

Devem igualmente ser definidos novos planos de arborização que contemplem a aplicação de medidas para a diminuição do

risco de incêndio.

c) Medidas a aplicar em áreas ocupadas com eucaliptos

Os povoamentos de eucalipto, em função da intensidade do incêndio, poderão manter-se vivos, rebentando ao longo do

tronco e, quando cortados, podem constituir um novo povoamento. No entanto, as perdas de madeira podem ser totais para

povoamentos jovens e diminuem à medida que os povoamentos são mais velhos. Estes valores dependem da dimensão das

árvores e da intensidade do fogo.

De qualquer modo, em termos de prevenção de riscos fitossanitários, devem ser conduzidas ações de modo a evitar o

aparecimento da broca e do cancro do eucalipto, promovendo-se o aproveitamento económico da madeira. Assim, devem

cortar-se as árvores queimadas, descascar e aproveitar economicamente a madeira. Após o corte, o povoamento deverá ser

monitorizado para verificar se ocorre a rebentação das toiças. Caso tal não aconteça, há que ponderar a rearborização da

parcela ardida.

d) Medidas a aplicar em áreas de sobreiros

Os sobreiros e azinheiras são alvo de legislação específica através do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que determina que deverão ficar vedadas, por um período de 25 anos, quaisquer

alterações do uso do solo em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro ou azinheira que tenham sido percorridas por

incêndios.  Os  povoamentos  de  sobreiro  percorridos  pelo  fogo  deverão  ser  objeto  de  monitorização  o  mais  atempado

possível,  devendo  ser  conferida  prioridade  às  áreas  onde  ocorrereu descortiçamento  nos  3  anos  anteriores,  para

identificação  das  árvores  que  apresentem  sinais  evidentes  do  ataque  de plátipo.  Estas  devem  ser  especialmente

acompanhadas para que seja tomada decisão sobre o seu eventual corte na primavera seguinte.

Todo o material cortado que resulte da aplicação de medidas fitossanitárias deve ser destruído, se possível no próprio local

ou  noutro local apropriado, através de queima,  cumprindo os condicionalismos  legais relativos à realização de queimas e
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queimadas. Em alternativa, o material lenhoso pode ser coberto com rede inseticida homologada para o efeito, observando-

se os condicionalismos específicos para a utilização deste tipo de produto.

No entanto, a presença de valores de conservação não se limita às áreas classificadas, podendo verificar-se a presença de

espécies ou habitats com valor de conservação fora da delimitação geográfica estabelecida para a Rede Natura 2000, bem

como para as Áreas Protegidas.  Para estas áreas,  e em consonância com as orientações referidas nos PROF, PDM’s,

PMDFCI’s,  PGF’s,  ou  outros  planos  especiais  ou  projetos  florestais,  poderão  ser  adotadas  medidas  complementares,

nomeadamente:

• Não atravessar com maquinaria florestal as áreas identificadas com a presença de espécies ou habitats com elevado
interesse de conservação;

• Utilizar preferencialmente tratamentos físicos em vez de químicos;

• Evitar a plantação de espécies alóctones ou que não sejam típicas dos habitats em causa;

• Prevenir a invasão de espécies não autóctones resultantes da dinâmica do fogo (ex.: acácias);

• Sempre que possível, e caso seja necessário fazê-lo, efetuar a remoção de árvores mortas por cabo ou guincho a
partir de áreas adjacentes às áreas com valores de conservação.

A recuperação de áreas com valores de conservação que não se encontram sobre a gestão do ICNF deve ser realizada de

forma  concertada  com esta  entidade.  No  que  se  refere  às  áreas  classificadas,  é  da  competência  deste  organismo  a

elaboração de uma estratégia de recuperação de espécies e habitats  afetados,  bem como a aprovação de projetos de

arborização, dentro das áreas classificadas, conforme o previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2006, de 18 de

janeiro - DR n.º 13, Série I-B 
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Figura 24: Critérios para a intervenção na recuperação de áreas ardidas (CNR, 2004)
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 4.6 5º EIXO ESTRATÉGICO – ADOÇÃO DE UMA ESTRUTURA ORGÂNICA FUNCIONAL E EFICAZ
Na sequência do que tem vindo a ser desenvolvido ao longo deste Plano, deve-se articular o processo de combate aos

incêndios entre todos os agentes e entidades intervenientes, para que as ações sejam atempadas e prudentes. Neste sentido,

deve haver uma capacidade de gestão integrada para a monitorização das ações de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

A estrutura orgânica e funcional visa o aperfeiçoamento do sistema municipal de deteção e de comunicação de incêndios

florestais e o reforço da autoridade e da vigilância nos espaços florestais, demovendo os comportamentos de risco. Visa

igualmente o corte e a remoção de biomassa vegetal combustível em áreas estratégicas, o reforço da formação dos agentes

intervenientes em matéria de prevenção, incluindo a primeira intervenção e a sensibilização, e informação da população, de

forma a diminuir os riscos de eclosão e propagação do fogo, promovendo a eficácia da intervenção dos agentes públicos,

privados e associativos na gestão sectorial e territorial.

Na operacionalização de todos os meios e recursos é necessário fomentar a intervenção no ordenamento e na gestão

florestal, tendo por base os Planos Regionais de Ordenamento Florestal e os Planos de Gestão Florestal.

 4.6.1 NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOS AGENTES LOCAIS DE DFCI

As ações de formação deverão incidir, de forma particular, sobre os elementos com responsabilidades de comando e sobre

as equipas ou brigadas responsáveis por ações de vigilância, 1.ª intervenção e/ou combate. Relativamente aos primeiros, as

ações de formação vão permitir a aquisição de competências no âmbito da gestão dos meios humanos e logísticos, assim

como de  técnica e estratégia de combate a incêndios rurais, e  da sua articulação  com os procedimentos anteriormente

descritos para a tomada de decisão em cenário operacional. A formação das equipas com responsabilidades no combate irá

permitir  melhorar  o  seu  nível  de  conhecimento  do  comportamento  do  fogo  e de  como operacionalizar  no  terreno  as

estratégias  definidas pelo  comando  (ou  técnicos  que  compõem  a  CMDF)  (Tabela  14). Por  outro  lado,  no  âmbito  da

investigação das causas de incêndio florestal, poderá ser importante proporcionar ações de formação para os operacionais

do combate e para as autoridades policiais, no âmbito da preservação dos vestígios das causas de incêndio.
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Tabela 14: Formação e número de elementos de cada entidade

Ação Entidade N.º de Elementos

AHBV 230

AHBV 85

GNR, PSP, ICNF, SMPC e GTF 10

Formação de base no âmbito da DFCI Juntas de Freguesia 10

Formar agentes envolvidos na vigilância, primeira 
intervenção e combate aos incêndios

Formar os agentes relativamente a novas técnicas e 
estratégicas de combate a incêndios

Planeamento Municipal DFCI/Implementação e 
gestão de faixas de gestão de combustível
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 4.6.2 COMPETÊNCIAS E ENTIDADES INTERVENIENTES NA DFCI

As entidades com responsabilidades ao nível da defesa da floresta devem  reunir com frequência, consoante o período critico

e risco de incêndio, para acompanhar e quantificar os meios disponíveis  em cada momento, a evolução das operações e

definir estratégias conjuntas de ação. A realização de reuniões possibilita a responsabilização perante a CMDF de cada uma

das entidades que têm a seu cargo, ações definidas no PMDFCI, assim como a apresentação e discussão de propostas. 

A  Tabela 15 enumera as entidades intervenientes na DFCI e identifica as competências de coordenação e competências

significativas na implementação das diferentes ações,

72

PLANO MUNICIPAL DE  DEFESA
DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
MUNICÍPIO DE LOURES

Câmara Municipal de Loures
• Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures | 211 150 100 | geral@cm-loures.pt | http://www.cm-loures.pt



Eixos estratégicos

 4.6.3 PROGRAMA DE FORMAÇÃO

A  Tabela 16, apresenta um programa de formação direcionado para potenciar os elementos das diversas entidades com

responsabilidade no combate a incêndios florestais, por ano, para o período de vigência do PMDFCI.
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Tabela 15: Entidades Intervenientes do SDFCI e competências na implementação das diferentes ações

Entidade Competências

Bombeiros Voluntários

Avaliar e indicar carências operacionais necessárias

Prestar apoio nas ações de sensibilização e divulgação

Manter atualizado o inventário de meios disponíveis.

Juntas de Freguesia

Guarda Nacional Republicana

Polícia de Segurança Pública

Polícia Municipal Fiscalização dos normativos legais no âmbito da execução das FGC

Gabinete Técnico Florestal

Garantir a coordenação de todas as entidades intervenientes

Operacionalizar as campanhas de sensibilização das populações.

Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas

Prestar apoio técnico necessário nas ações de gestão de combustíveis e 
nas ações de recuperação e reabilitação dos espaços florestais.

Acompanhar e prestar apoio nas intervenções definidas para cada uma 
das freguesias.
Acompanhar e fiscalizar as ações de gestão de combustíveis do 
município

Promover a vigilância dos comportamentos e risco na interface urbano-
florestal praticadas pela população.

Operacionalizar as ações de silvicultura preventiva, nomeadamente as 
ações de gestão de combustível e beneficiação de caminhos florestais

Tabela 16: Programa de formação para as entidades intervenientes do SDFCI, e estimativa orçamental

Tipo de Formação Entidade a formar Responsáveis
Estimativa de orçamento

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Coordenação Câmara Municipal 1 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €

Sensibilização CMDF 14

Câmara Municipal 3 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

Juntas de freguesia 10

GNR (Posto de vigia) 2 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 €

Combate Bombeiros 50 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Câmara Municipal 4 * * * * * * * * * *

Juntas de freguesia 10 * * * * * * * * * *

Bombeiros 50 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Total:

2 000 €

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Vigilância, deteção e 
ataque inicial

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Rescaldo e vigilância   
pós incêndio

4 650 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 €
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 4.6.4 ATIVIDADE DA CMDF

De forma a promover o acompanhamento da execução das ações e planeamento no PMDFCI e a articulação entre todas as

entidades que compõem a CMDF é essencial a realização de 3 reuniões periódicas. Na Tabela 17 apresenta-se uma proposta

de cronograma de reuniões da CMDF.

O Plano Operacional Municipal (POM) é aprovado até ao dia 15 de abril de cada ano, sendo sempre aprovado pela CMDF de

Loures.

De acordo com o Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, estabelece-se que o período de vigência do PMDFCI de Loures

será de 2020 a 2029 (10 anos). São vários os elementos do PMDFCI que necessitam de atualização e revisão decorrentes

das mutações existentes no território ao nível do uso do solo (construção, reflorestações, etc.),  áreas percorridas pelos

incêndios florestais e das alterações produzidas pelo POM. A monitorização será anual, através da elaboração de relatório

anual pelo GTF, a apresentar à CMDF, que o deve remeter até 31 de janeiro do ano seguinte ao ICNF, baseado nas metas e

indicadores definidos no PMDFCI. A sua revisão será efetuada num período máximo de 10 anos.
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Tabela 17: Cronograma de reuniões da CMDF

Reuniões
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

20-25 10-14 24-28
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Estimativa de Orçamento para implementação do PMDFCI

 5 . ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMDFCI
A estimativa de orçamento total considerado na  Tabela 18 resulta da compilação dos valores apresentados em cada eixo

estratégico do PMDFCI para o desenvolvimento das atividades necessárias ao cumprimento das metas definidas em cada

ação. Os valores apresentados contribuem para uma análise global do investimento de DFCI no concelho de Loures, por eixo

estratégico, para cada ano do período de vigência do Plano.

Legenda:

* Despesas afetas aos serviços das entidades; NA – Não aplicável orçamentação

Nota: Valores sujeitos a atualização de acordo com a taxa de inflação em vigor
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Tabela 18: Síntese da estimativa de orçamento do PMDFCI

Intervenção prevista

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.º Eixo

2.º Eixo

3.º Eixo

4.º Eixo N/A

5.º Eixo

Total Operacional Estimado PMDFCI:

Eixo 
Estratégico

3 189 436,43 € 3 489 671,91 € 3 319 430,62 € 3 195 878,57 € 3 471 455,54 € 3 184 755,02 € 3 179 519,62 € 3 386 881,26 € 3 232 126,54 € 3 284 515,70 €

15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 €

4 650,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 € 2 900,00 €

Total 
estimado / 

ano:
3 268 086,43 € 3 566 571,91 € 3 396 330,62 € 3 272 778,57 € 3 548 355,54 € 3 261 655,02 € 3 256 419,62 € 3 463 781,26 € 3 309 026,54 € 3 361 415,70 €

33 704 421,20 €
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ANEXO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

FREGUESIAS/UNIÕES DE FREGUESIAS 
 
 

ANEXOS ÀS PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO 
 

• N.º 412/2020 
 

• N.º 413/2020 
 

• N.º 414/2020 
 

• N.º 415/2020 
 

• N.º 416/2020 
 

• N.º 417/2020 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

A UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL 

 
Remodelação do Jardim Público de Santo Antão do Tojal 

 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 412/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, pessoa coletiva de direito público n.º 
510839657, com sede em Largo Francisco Maria Borges, 2660-161, Santo Antão do Tojal, neste ato 
representada por ...................., adiante designado como Segunda Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, prevê a 

concretização da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

 
• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração entre 

pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e 
capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; 

 
• À negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade; da 
não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da prestação 
do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda 
sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os órgãos 

das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no 
sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 
• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com resultados 

positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 
• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 



 
 
• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia, 

a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou investimentos em 

áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 18.ª do Contrato 
lnteradministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
• A União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato lnteradministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de 
remodelação do jardim público de Santo Antão do Tojal; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013; 

 
• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Contrato lnteradministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, respetivamente. 
 
 
Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com vista 
à remodelação do jardim público de Santo Antão do Tojal. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a Segunda Outorgante; 
 
b) Transferir para a Segunda Outorgante os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a assinatura do 

presente contrato. 
 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da Segunda Outorgante: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e procedimentos 

com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos necessários à realização 
das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres técnicos e licenciamentos emitidos pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com as suas competências; 

 



 
 
b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e relativos 

às obras a realizar; 
 
c) Comunicar ao Primeiro Outorgante a data de início dos trabalhos objeto do presente contrato; 
 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à intervenção 

objeto do presente contrato; 
 
e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 
 
g) Informar por escrito o Primeiro Outorgante sempre que sofra atrasos na execução dos trabalhos objeto 

do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a fim de aquela ficar habilitada 
a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis 

e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em consequência do seu 
modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente contrato 

pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo reparar com 
urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou qualidade da 

execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações alternativas; 
 
k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 
 
l) Cooperar com o Primeiro Outorgante no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento 

do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa execução; 
 
m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do presente 

contrato; 
 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante no âmbito do objeto do presente contrato; 
 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, os 

recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O Primeiro Outorgante transfere para a Segunda Outorgante o montante de 23.099,40 € para execução do 
objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Segunda Outorgante obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e que 
contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 
 



 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma contínua, 
pelos respetivos serviços municipais do Primeiro Outorgante, trabalho coordenado pelo Gabinete de 
Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a Segunda Outorgante, 
bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam cumpridas as 

obrigações da Segunda Outorgante previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do presente contrato. 
 
2. O incumprimento por parte da Segunda Outorgante terá como consequência um corte nas verbas a 

transferir mensalmente pelo Primeiro Outorgante (ao abrigo do Acordo de Execução e Contrato 
lnteradministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo definido na cláusula 4.ª do 
presente Contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 

interesse público devidamente fundamentado; 
 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante; 
 
4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de acordo e 
ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 
 
2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua entrada em 

vigor. 
 
 

Loures, … de ……….. de 2020. 
 
 
 

Pelo Primeiro Outorgante   Pela Segunda Outorgante 
 
O Presidente da Câmara   O/A Presidente da Junta 
 
(Bernardino José Torrão Soares)                            (XXXXXXXXXXXXXX) 



 

 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

A UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL 

 
Remodelação do Ringue de Santo Antão do Tojal 

 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 413/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, pessoa coletiva de direito público n.º 
510839657, com sede em Largo Francisco Maria Borges, 2660-161, Santo Antão do Tojal, neste ato 
representada por ...................., adiante designado como Segunda Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
•••• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, prevê a 

concretização da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

 
•••• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração entre 

pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e 
capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; 

 
•••• À negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade; da 
não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da prestação 
do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
•••• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda 
sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
•••• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os órgãos 

das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no 
sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 
•••• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com resultados 

positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
•••• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 
•••• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 



 
 
•••• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia, 

a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
•••• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou investimentos em 

áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 18.ª do Contrato 
lnteradministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
•••• A União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato lnteradministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de 
remodelação do ringue de Santo Antão do Tojal; 

 
•••• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da lei n.º 
75/2013; 

 
•••• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013]; 

 
•••• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Contrato lnteradministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, respetivamente; 
 
 
Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com vista 
à remodelação do ringue de Santo Antão do Tojal. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a Segunda Outorgante; 
 
b) Transferir para a Segunda Outorgante os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a assinatura do 

presente contrato. 
 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da Segunda Outorgante: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e procedimentos 

com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos necessários à realização 
das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres técnicos e licenciamentos emitidos pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com as suas competências; 

 



 
 
b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e relativos 

às obras a realizar; 
 
c) Comunicar ao Primeiro Outorgante a data de início dos trabalhos objeto do presente contrato; 
 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à intervenção 

objeto do presente contrato; 
 
e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 
 
g) Informar por escrito o Primeiro Outorgante sempre que sofra atrasos na execução dos trabalhos objeto 

do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a fim de aquela ficar habilitada 
a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis 

e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em consequência do seu 
modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente contrato 

pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo reparar com 
urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou qualidade da 

execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações alternativas; 
 
k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 
 
l) Cooperar com o Primeiro Outorgante no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento 

do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa execução; 
 
m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do presente 

contrato; 
 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante no âmbito do objeto do presente contrato; 
 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, os 

recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O Primeiro Outorgante transfere para a Segunda Outorgante o montante de 65.131,15 € para execução do 
objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Segunda Outorgante obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e que 
contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 
 



 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma contínua, 
pelos respetivos serviços municipais do Primeiro Outorgante, trabalho coordenado pelo Gabinete de 
Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a Segunda Outorgante, 
bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam cumpridas as 

obrigações da Segunda Outorgante previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do presente contrato. 
 
2. O incumprimento por parte da Segunda Outorgante terá como consequência um corte nas verbas a 

transferir mensalmente pelo Primeiro Outorgante (ao abrigo do Acordo de Execução e Contrato 
lnteradministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo definido na cláusula 4.ª do 
presente Contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 

interesse público devidamente fundamentado; 
 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante; 
 
4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de acordo e 
ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo; 
 
2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua entrada em 

vigor. 
 
 

Loures, …. de ……….. de 2020. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE  Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 
O Presidente da Câmara      O/A Presidente da Junta 
 
(Bernardino José Torrão Soares)                   (XXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 

- JUNTA DE FREGUESIA DE FANHÕES - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
Junta de Freguesia de Fanhões, pessoa coletiva de direito público n.º 505254107, com sede em Largo da 
Igreja, 2670-709, Fanhões, neste ato representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Manuel 
Duarte Simões, adiante designado como Segunda Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, prevê a 

concretização da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

 
• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração entre 

pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e 
capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; 

 
• À negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade; da 
não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da prestação 
do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda 
sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os órgãos 

das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no 
sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 
• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com resultados 

positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 
• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 



 
 
• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia, 

a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou investimentos em 

áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 18.ª do Contrato 
lnteradministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de abril de 2018; 

 
• A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração do 

Contrato lnteradministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de requalificação do parque infantil 
de Fanhões; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013; 

 
• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Contrato lnteradministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, respetivamente; 
 
Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com vista 
à requalificação do parque infantil de Fanhões. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a Segunda Outorgante; 
 
b) Transferir para a Segunda Outorgante os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a assinatura do 

presente contrato. 
 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da Segunda Outorgante: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e procedimentos 

com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos necessários à realização 
das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres técnicos e licenciamentos emitidos pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com as suas competências; 

 
 



 
 
b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e relativos 

às obras a realizar; 
 
c) Comunicar ao Primeiro Outorgante a data de início dos trabalhos objeto do presente contrato; 
 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à intervenção 

objeto do presente contrato; 
 
e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 
 
g) Informar por escrito o Primeiro Outorgante sempre que sofra atrasos na execução dos trabalhos objeto 

do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a fim de aquela ficar habilitada 
a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis 

e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em consequência do seu 
modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente contrato 

pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo reparar com 
urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou qualidade da 

execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações alternativas; 
 
k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 
 
l) Cooperar com o Primeiro Outorgante no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento 

do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa execução; 
 
m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do presente 

contrato; 
 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante no âmbito do objeto do presente contrato; 
 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, os 

recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O Primeiro Outorgante transfere para a Segunda Outorgante o montante de 8.842,47 € para execução do 
objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Segunda Outorgante obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e que 
contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 
 



 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma contínua, 
pelos respetivos serviços municipais do Primeiro Outorgante, trabalho coordenado pelo Gabinete de 
Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a Segunda Outorgante, 
bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam cumpridas as 

obrigações da Segunda Outorgante previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do presente contrato. 
 
2. O incumprimento por parte da Segunda Outorgante terá como consequência um corte nas verbas a 

transferir mensalmente pelo Primeiro Outorgante (ao abrigo do Acordo de Execução e Contrato 
lnteradministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo definido na cláusula 4.ª do 
presente Contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 

interesse público devidamente fundamentado; 
 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante; 
 
4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de acordo e 
ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 
 
2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua entrada em 

vigor. 
 
 

Loures, …. de ……….. de 2020. 
 
 

Pelo Primeiro Outorgante           Pela Segunda Outorgante 
 

O Presidente da Câmara  O Presidente da Junta 
 

(Bernardino José Torrão Soares)               (Jorge Manuel Duarte Simões) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 

- JUNTA DE FREGUESIA DE FANHÕES - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
Junta de Freguesia de Fanhões, pessoa coletiva de direito público n.º 505254107, com sede em Largo da 
Igreja, 2670-709 Fanhões, neste ato representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Manuel 
Duarte Simões, adiante designado como Segunda Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, prevê a 

concretização da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

 
• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração entre 

pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e 
capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; 

 
• À negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade; da 
não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da prestação 
do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda 
sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os órgãos 

das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no 
sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 
• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com resultados 

positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 
• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 



 
 
• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia, 

a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou investimentos em 

áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 18.ª do Contrato 
lnteradministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
• A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração do 

Contrato lnteradministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de requalificação do parque infantil 
de Ribas de Cima; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013; 

 
• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Contrato lnteradministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, respetivamente; 
 
 
Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com vista 
à requalificação do parque infantil de Ribas de Cima. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a Segunda Outorgante; 
 
b) Transferir para a Segunda Outorgante os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a assinatura do 

presente contrato. 
 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da Segunda Outorgante: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e procedimentos 

com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos necessários à realização 
das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres técnicos e licenciamentos emitidos pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com as suas competências; 

 



 
 
b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e relativos 

às obras a realizar; 
 
c) Comunicar ao Primeiro Outorgante a data de início dos trabalhos objeto do presente contrato; 
 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à intervenção 

objeto do presente contrato; 
 
e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 
 
g) Informar por escrito o Primeiro Outorgante sempre que sofra atrasos na execução dos trabalhos objeto 

do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a fim de aquela ficar habilitada 
a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis 

e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em consequência do seu 
modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente contrato 

pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo reparar com 
urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou qualidade da 

execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações alternativas; 
 
k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 
 
l) Cooperar com o Primeiro Outorgante no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento 

do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa execução; 
 
m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do presente 

contrato; 
 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante no âmbito do objeto do presente contrato; 
 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, os 

recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O Primeiro Outorgante transfere para a Segunda Outorgante o montante de 15.247,94 € para execução do 
objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Segunda Outorgante obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e que 
contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 
 



 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma contínua, 
pelos respetivos serviços municipais do Primeiro Outorgante, trabalho coordenado pelo Gabinete de 
Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a Segunda Outorgante, 
bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam cumpridas as 

obrigações da Segunda Outorgante previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do presente contrato; 
 
2. O incumprimento por parte da Segunda Outorgante terá como consequência um corte nas verbas a 

transferir mensalmente pelo Primeiro Outorgante (ao abrigo do Acordo de Execução e Contrato 
lnteradministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo definido na cláusula 4.ª do 
presente Contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 

interesse público devidamente fundamentado; 
 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante; 
 
4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de acordo e 
ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo; 
 
2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua entrada em 

vigor. 
 
 

Loures, …. de ……….. de 2020. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE  Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 
O Presidente da Câmara          O Presidente da Junta 
 
(Bernardino José Torrão Soares)              (Jorge Manuel Duarte Simões) 

 



 

 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

A FREGUESIA DE FANHÕES 
 

Requalificação do Parque Infantil de Ribas de Baixo 
e Parque Maria Antonieta Duarte 

 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 416/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 

- JUNTA DE FREGUESIA DE FANHÕES - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
Junta de Freguesia de Fanhões, pessoa coletiva de direito público n.º 505254107, com sede em Largo da 
Igreja, 2670-709 Fanhões, neste ato representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Manuel 
Duarte Simões, adiante designado como Segunda Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
•••• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, prevê a 

concretização da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

 
•••• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração entre 

pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e 
capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; 

 
•••• À negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade; da 
não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da prestação 
do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
•••• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda 
sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
•••• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os órgãos 

das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no 
sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 
•••• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com resultados 

positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
•••• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 
•••• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 



 
 
•••• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia, 

a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
•••• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou investimentos em 

áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 18.ª do Contrato 
lnteradministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
•••• A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração do 

Contrato lnteradministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de requalificação do parque infantil 
de Ribas de Baixo e Parque Maria Antonieta Duarte; 

 
•••• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013; 

 
•••• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013]; 

 
•••• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Contrato lnteradministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, respetivamente; 
 
 
Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com vista 
à requalificação do parque infantil de Ribas de Baixo e Parque Maria Antonieta Duarte . 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a Segunda Outorgante; 
 
b) Transferir para a Segunda Outorgante os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a assinatura do 

presente contrato. 
 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da Segunda Outorgante: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e procedimentos 

com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos necessários à realização 
das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres técnicos e licenciamentos emitidos pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com as suas competências; 

 



 
 
b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e relativos 

às obras a realizar; 
 
c) Comunicar ao Primeiro Outorgante a data de início dos trabalhos objeto do presente contrato; 
 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à intervenção 

objeto do presente contrato; 
 
e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 
 
g) Informar por escrito o Primeiro Outorgante sempre que sofra atrasos na execução dos trabalhos objeto 

do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a fim de aquela ficar habilitada 
a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis 

e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em consequência do seu 
modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente contrato 

pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo reparar com 
urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou qualidade da 

execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações alternativas; 
 
k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 
 
l) Cooperar com o Primeiro Outorgante no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento 

do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa execução; 
 
m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do presente 

contrato; 
 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante no âmbito do objeto do presente contrato; 
 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, os 

recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O Primeiro Outorgante transfere para a Segunda Outorgante o montante de 5.723,64 € para execução do 
objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Segunda Outorgante obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e que 
contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 
 



 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma contínua, 
pelos respetivos serviços municipais do Primeiro Outorgante, trabalho coordenado pelo Gabinete de 
Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a Segunda Outorgante, 
bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam cumpridas as 

obrigações da Segunda Outorgante previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do presente contrato; 
 
2. O incumprimento por parte da Segunda Outorgante terá como consequência um corte nas verbas a 

transferir mensalmente pelo Primeiro Outorgante (ao abrigo do Acordo de Execução e Contrato 
lnteradministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo definido na cláusula 4.ª do 
presente Contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 

interesse público devidamente fundamentado; 
 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante; 
 
4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de acordo e 
ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo; 
 
2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua entrada em 

vigor. 
 
 

Loures, …. de ……….. de 2020. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE  Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 
O Presidente da Câmara         O Presidente da Junta 
 
(Bernardino José Torrão Soares)              (Jorge Manuel Duarte Simões) 

 



 

 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E 

A UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE MOSCAVIDE E PORTELA 

 
Requalificação dos espaços verdes da Praceta José Augusto Gouveia, 

em Moscavide 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 417/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162, com sede 
em Av. da República, n.º 19, antiga Escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada 
por ………, adiante designado como Segunda Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
•••• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, prevê a 

concretização da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

 
•••• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração entre 

pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e 
capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; 

 
•••• À negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade; da 
não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da prestação 
do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
•••• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda 
sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
•••• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os órgãos 

das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no 
sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 
•••• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com resultados 

positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
•••• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 
•••• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 



 
 
•••• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia, 

a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
•••• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou investimentos em 

áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 18.ª do Contrato 
lnteradministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
•••• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou interesse na 

celebração do Contrato lnteradministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de requalificação 
dos espaços verdes da Praceta José Augusto Gouveia, em Moscavide; 

 
•••• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013; 

 
•••• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013]; 

 
•••• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Contrato lnteradministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, respetivamente; 
 
 
Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com vista 
à requalificação dos espaços verdes da Praceta José Augusto Gouveia, em Moscavide. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a Segunda Outorgante; 
 
b) Transferir para a Segunda Outorgante os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a assinatura do 

presente contrato. 
 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da Segunda Outorgante: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e procedimentos 

com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos necessários à realização 
das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres técnicos e licenciamentos emitidos pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com as suas competências; 

 



 
 
b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e relativos 

às obras a realizar; 
 
c) Comunicar ao Primeiro Outorgante a data de início dos trabalhos objeto do presente contrato; 
 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à intervenção 

objeto do presente contrato; 
 
e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 
 
g) Informar por escrito o Primeiro Outorgante sempre que sofra atrasos na execução dos trabalhos objeto 

do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a fim de aquela ficar habilitada 
a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis 

e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em consequência do seu 
modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente contrato 

pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo reparar com 
urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou qualidade da 

execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações alternativas; 
 
k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 
 
l) Cooperar com o Primeiro Outorgante no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento 

do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa execução; 
 
m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do presente 

contrato; 
 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante no âmbito do objeto do presente contrato; 
 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, os 

recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O Primeiro Outorgante transfere para a Segunda Outorgante o montante de 8.000,00 € para execução do 
objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Segunda Outorgante obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e que 
contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 
 



 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma contínua, 
pelos respetivos serviços municipais do Primeiro Outorgante, trabalho coordenado pelo Gabinete de 
Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a Segunda Outorgante, 
bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam cumpridas as 

obrigações da Segunda Outorgante previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do presente contrato; 
 
2. O incumprimento por parte da Segunda Outorgante terá como consequência um corte nas verbas a 

transferir mensalmente pelo Primeiro Outorgante (ao abrigo do Acordo de Execução e Contrato 
lnteradministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo definido na cláusula 4.ª do 
presente Contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 

interesse público devidamente fundamentado; 
 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 
 
3. A resolução é concretizada mediante oficio registado remetido ao outro outorgante; 
 
4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de acordo e 
ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo; 
 
2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua entrada em 

vigor. 
 
 

Loures, …. de ……….. de 2020. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE  Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 
O Presidente da Câmara        O/A Presidente da Junta 
 
(Bernardino José Torrão Soares)                      (XXXXXXXXXXXX) 

 



 

 
 
 
 

DIPLOMAS LEGAIS 
 
 
 

Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 73/2020

Sumário: Recomenda ao Governo que adote medidas excecionais relativas ao pagamento de cre-
ches e jardins de infância, no contexto do combate à crise provocada pela COVID-19.

Recomenda ao Governo que adote medidas excecionais relativas ao pagamento de creches
e jardins de infância, no contexto do combate à crise provocada pela COVID -19

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, re-
comendar ao Governo que assegure que:

1 — Nenhuma criança perde a vaga na creche ou jardim de infância que frequenta devido ao 
não pagamento da mensalidade durante o período de confinamento recomendado ou obrigatório, 
em particular nos casos de comprovada perda ou quebra de rendimento do agregado familiar.

2 — Durante o período de encerramento das creches e jardins de infância não seja permitida a 
cobrança de despesas com alimentação, transporte, prolongamento de horário e quaisquer outras 
despesas suplementares.

Aprovada em 23 de julho de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

113462681 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 34/2020

de 13 de agosto

Sumário: Regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas de 
diversões itinerantes.

Regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas de diversões itinerantes

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei estabelece medidas de apoio e proteção da atividade dos feirantes e das em-
presas itinerantes de diversão e restauração, no contexto da epidemia provocada pela doença 
COVID -19.

Artigo 2.º

Beneficiação de recintos de feiras e mercados e apoio à retoma da atividade itinerante de diversão e restauração

1 — É criada uma linha de apoio à beneficiação de recintos de feiras e mercados, privilegiando 
a salvaguarda das adequadas condições de higiene, saúde e segurança, financiada pelo Orça-
mento do Estado e por verbas dos fundos europeus estruturais e de investimento e outros meios 
de financiamento de medidas de apoio ao comércio não sedentário à disposição da Direção -Geral 
das Atividades Económicas.

2 — O apoio previsto no n.º 1, ao qual podem candidatar -se os municípios e outras entidades 
gestoras de recintos, deve assegurar, nomeadamente:

a) A abertura de uma linha de crédito, com juros reduzidos, que abranja os empresários de 
diversões e restauração itinerantes;

b) A integração dos empresários de diversões e restauração no programa ADAPTAR 2.0;
c) A adaptação do Decreto -Lei n.º 20 -F/2020, de 12 de maio, salvaguardando:

i) A flexibilização do pagamento do prémio de seguro dos veículos afetos à atividade de di-
versão e restauração itinerante, tais como camiões, reboques, semirreboques e caravanas, desde 
que comprovada a paralisação da atividade;

ii) A definição de um regime que permita a extensão da validade dos seguros e dos certifica-
dos de inspeção dos veículos afetos à atividade de diversão e restauração itinerante, enquanto a 
atividade estiver suspensa e as viaturas não estiverem em circulação, salvaguardando a proteção 
por danos que possam, ainda assim, ocorrer a terceiros.

3 — Os apoios previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 são extensíveis aos profissionais de 
recintos de feiras e mercados.

Artigo 3.º

Apoio para recintos provisórios

O disposto no artigo anterior é aplicável à instalação de recintos destinados à atividade itine-
rante de diversões e restauração, de utilização temporária e com normas específicas de segurança 
e saúde pública durante o período de interdição das festas e romarias.
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Artigo 4.º

Condições de segurança e prevenção

Devem ser garantidas medidas de segurança para a utilização dos equipamentos de diversão 
e restauração itinerantes, incluindo regras de lotação dos veículos de diversão, bem como utilização 
de equipamentos de proteção individual e regras de higienização dos espaços, de acordo com os 
prazos e as indicações definidas pela Direção -Geral de Saúde.

Artigo 5.º

Apoio extraordinário

Aos profissionais das atividades itinerantes de diversão e restauração e os profissionais de 
recintos de feiras e mercados, é aplicável a medida extraordinária prevista no ponto 2.4 da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho.

Artigo 6.º

Regulamentação

A presente lei é regulamentada pelo membro do Governo responsável pela área do comércio, 
no prazo de 30 dias após a sua entrada em vigor.

Artigo 7.º

Produção de efeitos

1 — A presente lei produz efeitos a 1 de abril, abrangendo os apoios aos investimentos e 
despesas correntes realizados para aplicação do disposto na presente lei no mês de abril de 2020.

2 — O disposto no presente artigo não se aplica ao artigo 5.º

Artigo 8.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 10 de julho de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 31 de julho de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 4 de agosto de 2020.

Pelo Primeiro -Ministro, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital.

113475358 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 35/2020

de 13 de agosto

Sumário: Altera as regras sobre endividamento das autarquias locais para os anos de 2020 e 
2021 e prorroga o prazo do regime excecional de medidas aplicáveis às autarquias 
locais, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, procedendo à segunda alteração 
às Leis n.os 4 -B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.

Altera as regras sobre endividamento das autarquias locais para os anos de 2020 e 2021 e prorroga o prazo
do regime excecional de medidas aplicáveis às autarquias locais, no âmbito da pandemia

da doença COVID -19, procedendo à segunda alteração às Leis n.os 4 -B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede:

a) À alteração das regras sobre endividamento das autarquias locais para os anos de 2020 
e 2021;

b) À segunda alteração à Lei n.º 4 -B/2020, de 6 de abril, que estabelece um regime excecional 
de cumprimento das medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de endivida-
mento das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID -19;

c) À segunda alteração à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que estabelece um regime excecional 
para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 
COVID -19.

Artigo 2.º

Limites ao endividamento

1 — O disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, não se aplica 
nos anos de 2020 e 2021.

2 — Nos anos de 2020 e 2021, para efeitos do disposto da alínea a) do n.º 5 do artigo 52.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, quando os empréstimos forem con-
tratualizados ao abrigo de linhas de crédito contratadas entre o Estado Português e instituições 
financeiras multilaterais, é considerado o valor total do financiamento aprovado pela linha de cré-
dito, ainda que superior ao valor elegível não comparticipado por Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento.

Artigo 3.º

Alteração à Lei n.º 4 -B/2020, de 6 de abril

Os artigos 3.º -A, 5.º e 10.º da Lei n.º 4 -B/2020, de 6 de abril, na sua redação atual, passam 
a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º -A

[...]

Para os efeitos previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, as 
despesas com equipamentos, bens e serviços de combate aos efeitos da pandemia da doença 
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COVID -19, realizadas entre 12 de março e 31 de dezembro de 2020, são elegíveis para financia-
mento através do Fundo Social Municipal.

Artigo 5.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — O valor reportado no número anterior não releva para a aplicação do previsto nos n.os 1 

e 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 10.º

[...]

1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — O disposto nos artigos 2.º a 6.º vigora até 31 de dezembro de 2020.»

Artigo 4.º

Alteração à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril

O artigo 10.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação atual, passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 10.º

[...]

1 — A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 — O disposto nos artigos 7.º -A a 7.º -E vigora até 30 de junho de 2020.
3 — O disposto nos artigos 2.º a 7.º, 7.º -F e 8.º vigora até 31 de dezembro de 2020.»

Artigo 5.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 10 de julho de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 31 de julho de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 4 de agosto de 2020.

Pelo Primeiro -Ministro, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital.

113475471 



N.º 158 14 de agosto de 2020 Pág. 138-(2)

Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020

Sumário: Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19.

No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS -CoV -2 
e pela doença COVID -19, Portugal tem vindo a adotar medidas para a prevenção, contenção e 
mitigação da transmissão da infeção, cujas repercussões positivas na contenção da pandemia têm 
sido notórias.

O Governo dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 
2020, declarando a situação de alerta e contingência, tendo em consideração o território, nos 
termos da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua 
redação atual.

Mantém -se a necessidade, por razões de saúde pública, de serem observadas regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene.

De igual modo, ainda ao abrigo dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de 
março, na sua redação atual, o Governo renova igualmente as medidas excecionais e específicas 
quanto a atividades relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviços, 
estabelecimentos de restauração e ao acesso a serviços e edifícios públicos.

Ademais, a lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, aprovada pela Lei n.º 81/2009, 
de 21 de agosto, permite ao Governo tomar medidas adicionais e de exceção que se configuram 
como indispensáveis ao controlo da pandemia da doença COVID -19.

Considerando que a interrupção das cadeias de transmissão, baseada na adoção de regras 
básicas de manutenção do distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização de mãos 
e utilização de máscara, pode beneficiar da complementaridade com outras medidas de saúde 
pública, mantém -se a sua aplicação equilibrada e proporcional, traduzida na limitação da liber-
dade de concentração de pessoas em espaços públicos e na via pública, no encerramento de 
estabelecimentos de comércio a partir de determinada hora e na proibição de venda de bebidas 
alcoólicas.

Por fim, os horários dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços 
passam a poder ser adaptados pelo presidente da câmara municipal territorialmente competente, 
mediante parecer favorável da autoridade de saúde local e das forças de segurança. Bem assim, 
nas áreas abrangidas pela declaração de situação de alerta, os estabelecimentos de comércio a 
retalho e de prestação de serviços podem abrir antes das 10:00 h.

Por último, determina -se que o atendimento prioritário nos serviços públicos possa ser reali-
zado sem marcação prévia.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua reda-

ção atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do artigo 8.º e do artigo 19.º da 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Alterar os n.os 1 e 16 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de 
julho, que passam a ter a seguinte redação:

«1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
31 de agosto de 2020:

a) [...];
b) [...].
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16 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 15 de 
agosto de 2020.»

2 — Alterar os artigos 5.º, 11.º, 18.º e 20.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Mi-
nistros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, que passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 5.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — Os estabelecimentos que retomaram a sua atividade ao abrigo da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 
17 de maio, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, na sua redação 
atual, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51 -A/2020, de 26 de junho, e da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, bem como os que retomam a sua atividade 
a partir da entrada em vigor do presente regime, não podem, em qualquer caso, abrir antes das 
10:00 h.

8 — O disposto no número anterior não é aplicável aos salões de cabeleireiro, barbeiros, ins-
titutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução 
e centros de inspeção técnica de veículos, bem como a ginásios e academias, sem prejuízo do 
disposto no n.º 1.

9 — O disposto nos números anteriores pode, no que concerne a horários de funcionamento 
dos estabelecimentos, ser adaptado pelo presidente da câmara municipal territorialmente compe-
tente, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança, sem 
prejuízo das regras especiais aplicáveis ao respetivo setor de atividade previstas no presente 
regime.

10 — (Anterior n.º 7.)
11 — (Anterior n.º 8.)
12 — (Anterior n.º 9.)
13 — (Anterior n.º 10.)
14 — (Anterior n.º 11.)
15 — Na Área Metropolitana de Lisboa ficam suspensas as atividades de apoio social desen-

volvidas em centro de dia.
16 — (Anterior n.º 12.)

Artigo 11.º

[...]

1 — [...].
2 — [Revogado.]
3 — Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja alterado por efeito do n.º 1 

podem adiar o horário de encerramento num período equivalente, sem prejuízo do disposto no 
n.º 1 do artigo 5.º

4 — [Revogado.]
5 — [...].
6 — [...].
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Artigo 18.º

[...]

1 — [...].
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os bares, outros estabelecimentos de be-

bidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança podem funcionar 
com sujeição às regras estabelecidas na presente resolução para os cafés ou pastelarias, sem 
necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica, desde que:

a) [...];
b) [...].

3 — [...].

Artigo 20.º

[...]

1 — Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, 
bem como a continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — [...].
3 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-

mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.»

3 — Revogar os n.os 2 e 4 do artigo 11.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho.

4 — Republicar, no anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante, a Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, com a redação introduzida pela presente resolução.

5 — Determinar que a presente resolução produz efeitos às 00:00 h do dia 15 de agosto de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 13 de agosto de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o n.º 4)

1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
31 de agosto de 2020:

a) A situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa;
b) A situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área Metro-

politana de Lisboa.

2 — Determinar, sem prejuízo das competências do Ministro de Estado, da Economia e da Tran-
sição Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Modernização do Estado e da Ad-
ministração Pública, da Ministra da Saúde, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e do Ministro 
das Infraestruturas e da Habitação, as quais podem ser exercidas conjuntamente com os membros 
do Governo responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a adoção, em todo o ter-
ritório nacional, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias ao combate à COVID -19, 
bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante:

a) Fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) Limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em es-

paços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações de 20 ou 10 pessoas, 
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consoante a situação declarada no respetivo local seja de alerta ou contingência, respetivamente, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) Fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abaste-

cimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.

3 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de alerta, o acionamento das estruturas 
de coordenação política territorialmente competentes, as quais avaliam a necessidade de ativação 
do plano de emergência de proteção civil.

4 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de 
emergência médica e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais 
operações de apoio na área da saúde pública;

b) A manutenção do funcionamento da Subcomissão COVID -19, no âmbito da Comissão Na-
cional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha 
e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação;

c) A utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

5 — Reforçar que, durante o período de vigência das situações de alerta e de contingência, 
os cidadãos e as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de 
ordens ou instruções das autoridades de saúde, dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança 
interna e pela proteção civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam 
feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas que justificam as presentes 
declarações de alerta e de contingência.

6 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do qua-
dro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas forças 
e serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da administração interna 
relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução.

7 — Determinar o acionamento das estruturas de coordenação política territorialmente com-
petentes em todo o território nacional continental, as quais, nos municípios abrangidos pela decla-
ração da situação de alerta, avaliam a necessidade de ativação do respetivo plano de emergência 
de proteção civil.

8 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, 
mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 
ao regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos da presente resolução, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de 
março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 
por violação do disposto no artigo 3.º do regime anexo à presente resolução, bem como do confi-
namento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 2.º do referido regime;

d) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-
centrações superiores a 20 ou 10 pessoas, consoante a situação declarada no respetivo local seja de 
alerta ou de contingência, respetivamente, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.



N.º 158 14 de agosto de 2020 Pág. 138-(6)

Diário da República, 1.ª série

9 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução, a sinalização junto das forças e serviços de segurança, 
bem como da polícia municipal, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das 
atividades previstas no anexo I ao regime anexo à presente resolução.

10 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 8, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas de 
confinamento obrigatório a doentes com COVID -19, a infetados com SARS -CoV -2 e aos contactos 
próximos em vigilância ativa.

11 — Determinar que, nas freguesias que se encontravam nas áreas abrangidas pela situação 
de calamidade ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, 
podem ser constituídas equipas de acompanhamento dos cidadãos em situação de confinamento 
obrigatório, com representantes da autoridade de saúde local, proteção civil municipal, segurança 
social e, quando necessário, forças e serviços de segurança.

12 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de alerta e de con-
tingência, coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, 
com faculdade de delegação, composta por representantes das áreas governativas definidas por 
despacho do Primeiro -Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e da ANEPC, 
para efeitos de acompanhamento regular das situações declaradas.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de alerta e de contingência e em violação 
do disposto no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas nos termos 
da lei penal, sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, 
nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.

14 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de desobediência.

15 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho.
16 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 15 de 

agosto de 2020.

ANEXO

Regime da situação de alerta e de contingência

(a que se refere o n.º 2 da presente resolução)

Artigo 1.º

Objeto

O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de alerta e de contingência.

Artigo 2.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio 
ou noutro local definido pelas autoridades de saúde:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.
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3 — Nas freguesias que se encontravam abrangidas pela situação de calamidade ao abrigo 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, os cidadãos sujeitos a 
confinamento obrigatório podem ser acompanhados por equipas constituídas pela proteção civil 
municipal, pelos serviços de ação social do Instituto da Segurança Social, ou por outros com 
a mesma competência, pelas autoridades de saúde pública, pelas unidades de cuidados na 
comunidade e pelas forças de segurança, sendo o regime de acompanhamento regulamentado 
através de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração 
interna, da modernização do Estado e da Administração Pública, do trabalho, solidariedade e 
segurança social e da saúde.

Artigo 3.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

1 — São encerradas as instalações e os estabelecimentos referidos no anexo I ao presente 
regime e que dele faz parte integrante.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as instalações e os estabelecimentos cuja 
atividade venha a ser autorizada pelo membro do Governo responsável pela área da atividade a 
retomar, após emissão de parecer técnico favorável pela Direção -Geral da Saúde (DGS).

3 — Na ausência de publicação de documentos técnico -normativos ou de orientações específi-
cas da DGS para a retoma do funcionamento de determinada atividade, legalmente autorizada pela 
área governativa responsável pela área da atividade a retomar, devem ser seguidas as recomen-
dações previstas no Guia de Recomendações por tema e setor de atividade, publicado pela DGS.

Artigo 4.º

Teletrabalho e organização de trabalho

1 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequa-
das à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID -19, podendo, 
nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.

2 — Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais 
previstos no Código do Trabalho, este regime é obrigatório quando requerido pelo trabalhador, 
independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas se-
guintes situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, encontra -se abrangido pelo regime excecional 
de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

3 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e 
sempre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do tra-
balho não permitam o cumprimento das orientações da DGS e da Autoridade para as Condições 
do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.

4 — Nas situações em que não seja adotado o regime de teletrabalho nos termos previstos 
no Código do Trabalho, podem ser implementadas, dentro dos limites máximos do período nor-
mal de trabalho e com respeito pelo direito ao descanso diário e semanal previstos na lei ou em 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, medidas de prevenção e mitigação 
dos riscos decorrentes da pandemia, nomeadamente a adoção de escalas de rotatividade de 
trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, 
diárias ou semanais, de horários diferenciados de entrada e saída ou de horários diferenciados de 
pausas e de refeições.
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5 — Para efeitos do número anterior, o empregador pode alterar a organização do tempo de 
trabalho ao abrigo do respetivo poder de direção, devendo ser respeitado o procedimento previsto 
na legislação aplicável.

Artigo 5.º

Medidas especiais aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa

1 — Na Área Metropolitana de Lisboa todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, e os mencionados 
no artigo 25.º, encerram às 20:00 h.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior:

a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 
próprio estabelecimento;

b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção des-
tinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade;

c) Estabelecimentos desportivos, sem prejuízo dos estabelecimentos encerrados ao abrigo 
do artigo 3.º;

d) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
e) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico 

veterinário com urgências;
f) Atividades funerárias e conexas;
g) Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car), po-
dendo, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 1:00 h e reabrir às 
6:00 h;

h) Estabelecimentos situados no interior do aeroporto de Lisboa, após o controlo de segurança 
dos passageiros.

3 — Não obstante o disposto nos números anteriores, os supermercados e hipermercados, 
incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, podem encerrar às 22:00 h, sendo proibida 
a venda de bebidas alcoólicas entre as 20:00 h e as 22:00 h.

4 — Não obstante o disposto nos números anteriores, os postos de abastecimento de combus-
tíveis podem, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar às 22:00 h.

5 — A partir das 22:00 h, os postos de abastecimento de combustíveis podem manter o respetivo 
funcionamento exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento 
de veículos.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que 
se encontrem em conjuntos comerciais, que habitualmente se encontrem autorizados a funcionar 
24 horas por dia mas que, nos termos dos números anteriores, estejam obrigados a encerrar às 
20:00 h, podem reabrir às 6:00 h.

7 — Os estabelecimentos que retomaram a sua atividade ao abrigo da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 
17 de maio, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, na sua redação 
atual, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51 -A/2020, de 26 de junho, e da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, bem como os que retomam a sua atividade 
a partir da entrada em vigor do presente regime, não podem, em qualquer caso, abrir antes das 
10:00 h.

8 — O disposto no número anterior não é aplicável aos salões de cabeleireiro, barbeiros, ins-
titutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução 
e centros de inspeção técnica de veículos, bem como a ginásios e academias, sem prejuízo do 
disposto no n.º 1.
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9 — O disposto nos números anteriores pode, no que concerne a horários de funcionamento dos 
estabelecimentos, ser adaptado pelo presidente da câmara municipal territorialmente competente, 
mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança, sem prejuízo 
das regras especiais aplicáveis ao respetivo setor de atividade previstas no presente regime.

10 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou nos postos de abas-
tecimento de combustíveis localizados na Área Metropolitana de Lisboa.

11 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao pú-
blico e vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração 
e bebidas devidamente licenciados para o efeito.

12 — No período após as 20:00 h, a exceção prevista na parte final do número anterior admite 
apenas o consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do serviço de refeições.

13 — A atividade operacional das forças e serviços de segurança e dos serviços de socorro 
a operar na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da execução do presente regime, pode ser 
reforçada, em caso de necessidade, por efetivos de outras áreas geográficas, em articulação com 
a estrutura municipal de proteção civil.

14 — Nas freguesias que se encontravam nas áreas abrangidas pela situação de calamidade 
ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, o acompanhamento 
das determinações de confinamento domiciliário, para efeitos de provisão de necessidades sociais 
e de saúde, realiza -se até 24 horas após cada uma das determinações em causa, mediante visita 
conjunta da Comissão Municipal de Proteção Civil, dos serviços de ação social municipais, dos 
serviços de ação social do Instituto da Segurança Social ou por outros com as mesmas competên-
cias e das unidades de cuidados na comunidade.

15 — Na Área Metropolitana de Lisboa ficam suspensas as atividades de apoio social desen-
volvidas em centro de dia.

16 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre as demais disposições do presente 
regime que disponham em sentido contrário.

Artigo 6.º

Consumo de bebidas alcoólicas

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e 
vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
devidamente licenciados para o efeito.

Artigo 7.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, salvo 
se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 8.º

Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

1 — Em todos os locais abertos ao público, devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre as pes-
soas, salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;
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c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área», a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a 
concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

Artigo 9.º

Regras de higiene

Os locais abertos ao público devem observar as seguintes regras de higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

e) Nos estabelecimentos de comércio a retalho de vestuário e similares, durante a presente 
fase, deve ser promovido o controlo do acesso aos provadores, salvaguardando -se, quando apli-
cável, a inativação parcial de alguns destes espaços, por forma a garantir as distâncias mínimas de 
segurança, e garantindo -se a desinfeção dos mostradores, suportes de vestuário e cabides após 
cada utilização, bem como a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas para utilização 
pelos clientes;

f) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

g) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.
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Artigo 10.º

Soluções desinfetantes cutâneas

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem procurar asse-
gurar a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto 
de todas as entradas e saídas dos estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações 
adequadas para desinfeção de acordo com a organização de cada espaço.

Artigo 11.º

Horários de atendimento

1 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de presta-
ção de serviços podem ser ajustados, por forma a garantir um desfasamento da hora de abertura 
ou de encerramento, por iniciativa dos próprios, por decisão concertada, por decisão dos gestores 
dos espaços onde se localizam os estabelecimentos ou do membro do Governo responsável pela 
área da economia, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — [Revogado.]
3 — Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja alterado por efeito do n.º 1 

podem adiar o horário de encerramento num período equivalente, sem prejuízo do disposto no 
n.º 1 do artigo 5.º

4 — [Revogado.]
5 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 

em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

6 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia, durante o período de vigência do presente regime.

Artigo 12.º

Atendimento prioritário

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender com 
prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança, de proteção 
e socorro, o pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.

Artigo 13.º

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar, de 
forma clara e visível, os clientes relativamente às novas regras de ocupação máxima, funciona-
mento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento.

Artigo 14.º

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a 20 ou 10, consoante a situação declarada no 
respetivo local seja de alerta e de contingência, respetivamente, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
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2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, quer quanto às cerimónias 

civis ou religiosas, quer quanto aos demais eventos comemorativos;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre.

3 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 8.º a 10.º, bem como no artigo 17.º quanto aos 
espaços de restauração nestes envolvidos, e os participantes usar máscara ou viseira nos espaços 
fechados.

4 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

5 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 15.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 16.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território nacional.

2 — Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, 
bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal, que, excecionalmente, não sejam porta-
dores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por 
SARS -CoV -2 com resultado negativo, nos termos do número anterior, à chegada, antes de entrar 
em território nacional, são encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do 
referido teste a expensas próprias.

3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
nacional.
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5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38º C, tal como definida pela DGS, devem 
ser encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da tempe-
ratura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a 
teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a quem seja detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C 
e que realizem o teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 podem 
abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os seus dados de contacto e permaneçam em 
isolamento e confinamento obrigatórios nos seus locais de destinos, nos termos do artigo 2.º, até 
à receção do resultado do referido teste laboratorial.

8 — O disposto nos n.os 4 a 7 não se aplica aos aeroportos das Regiões Autónomas da Ma-
deira e dos Açores.

Artigo 17.º

Restauração e similares

1 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares apenas é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como as regras e instruções previstas no presente regime;

b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da respetiva capacidade, 
tal como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua 
redação atual, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação 
entre os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de um metro 
e meio;

c) A partir das 00:00 h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) Encerrem à 01:00 h;
e) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior.

2 — A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida, desde que sejam respeitadas, 
com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

3 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais deve 
prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, com 
as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 18.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

1 — Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os bares, outros estabelecimentos de be-
bidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança podem funcionar 
com sujeição às regras estabelecidas na presente resolução para os cafés ou pastelarias, sem 
necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica, desde que:

a) Observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela DGS 
para estes estabelecimentos;

b) Os espaços destinados a dança ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo 
permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes.

3 — São aplicáveis aos estabelecimentos que funcionem nos termos dos números anteriores 
quaisquer medidas em vigor territorialmente mais restritivas.

Artigo 19.º

Feiras e mercados

1 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a 
COVID -19, elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso de feiras 
e mercados sob exploração de entidades privadas.

2 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
3 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

4 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as re-
gras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto a ocupação, permanência e 
distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 

higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva, quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos 

de proteção individual.

5 — O reinício da atividade, em feiras e mercados, de prestação de serviços de restauração 
e bebidas não sedentária ou de outros prestadores de serviços acompanha a reabertura faseada 
das atividades correspondentes exercidas em estabelecimento comercial.
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6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir na monitorização do cumprimento dos pro-
cedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 20.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, 
bem como a continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 9.º e 12.º
3 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-

mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 21.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — O funcionamento dos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares 
apenas é permitido desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento 
físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente 
regime;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e distância mínima de 2 m 
para qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação, ou caso não seja possível, a redução, do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, de-
vendo, preferencialmente, desativar os equipamentos que necessitem ou convidem à interação 
dos visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação pré-
via, a fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço 
exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie a realização de transações por TPA.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas dos equipamentos culturais apenas é permitida, 
desde que sejam respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o 
setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas dos equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.
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Artigo 22.º

Eventos de natureza cultural

1 — Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 14.º, é permitido o funcionamento das salas de 
espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares, bem como de eventos de natureza 
cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos artigos 8.º e 9.º;
b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida, 

sempre que necessário, observando as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados devem ter um lugar de intervalo entre espetadores que não sejam 
coabitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos 2 m 
entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre a lotação do recinto deve observar as seguintes 
orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico entre 
espetadores de um metro e meio;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos 2 m 
entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas outras regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas destes equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

3 — Não são consideradas concentrações de pessoas para efeitos da presente resolução os 
eventos de natureza cultural organizados ao abrigo do presente artigo.

Artigo 23.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, 
pode ser realizada sem público, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS.

2 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no artigo 9.º, com 
as necessárias adaptações.

Artigo 24.º

Visitas a utentes de estruturas residenciais

1 — As visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados con-
tinuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras respostas 
dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, apenas são 
permitidas se forem observadas as regras definidas pela DGS.
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2 — Mediante avaliação da situação epidemiológica específica pode ser determinada pela DGS, 
em articulação com a autoridade de saúde local e coordenadamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, a suspensão de visitas à instituição por tempo limitado.

Artigo 25.º

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares

É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 
bingos ou similares, desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente regime;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Privilegiem a realização de transações por TPA;
d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar. 

Artigo 26.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza, em ginásios ou em estabelecimentos simi-

lares.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.

Artigo 27.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares, desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela DGS, em parecer técnico especifica-
mente elaborado para o efeito;

b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, e a demais legislação 
aplicável.

2 — O disposto no número anterior não se aplica às áreas em que seja declarada a situação 
de contingência.

3 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos dos nú-
meros anteriores estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos da presente 
resolução.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
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Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores, sem prejuízo do disposto no artigo 27.º 
do regime da situação de alerta e de contingência.

2 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

3 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

4 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos 
integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclu-
siva para os respetivos hóspedes, sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do regime da situação 
de alerta e de contingência.

113496256 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 58-A/2020

de 14 de agosto

Sumário: Clarifica as medidas excecionais e temporárias no âmbito do Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social.

No quadro da proteção de rendimentos prevista no programa de estabilização económica e 
social aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, foi determi-
nada a criação do complemento de estabilização, com o objetivo de dar um apoio extraordinário 
aos trabalhadores que tiveram uma redução de rendimento em resultado da pandemia, para assim 
apoiar a recuperação de rendimento familiar.

O Governo vem clarificar, no espírito do programa de estabilização económica e social, o âmbito 
subjetivo do complemento de estabilização, previsto no Decreto -Lei n.º 27 -B/2020, de 19 de junho, 
com a atribuição aos trabalhadores que estiveram abrangidos, por um prazo igual ou superior a 
30 dias, pelo apoio à manutenção do contrato de trabalho, previsto no Decreto -Lei n.º 10 -G/2020, 
de 26 de março, na sua redação atual, ou por redução temporária do período normal de trabalho 
ou suspensão do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 298.º e seguintes do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 27 -B/2020, de 19 de 
junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, que prorroga o apoio extraordinário à 
manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial e cria outras medidas de 
proteção ao emprego, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 27 -B/2020, de 19 de junho

O artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 27 -B/2020, de 19 de junho, na sua redação atual, passa a ter 
a seguinte redação:

«Artigo 3.º

[...]

1 — Os trabalhadores cuja remuneração base em fevereiro de 2020 tenha sido igual ou inferior 
a duas vezes a RMMG e que, entre os meses de abril e junho, tenham estado abrangidos pelo 
menos 30 dias seguidos pelo apoio à manutenção do contrato de trabalho, previsto no Decreto -Lei 
n.º 10 -G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, ou por redução temporária do período normal 
de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 298.º e seguintes do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, têm 
direito a um complemento de estabilização.

2 — O complemento de estabilização corresponde à diferença entre os valores da remune-
ração base declarados relativos ao mês de fevereiro de 2020 e aos 30 dias seguidos em que o 
trabalhador esteve abrangido por uma das duas medidas referidas no número anterior em que se 
tenha verificado a maior diferença, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
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3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 — Para efeitos de verificação da diferença referida no n.º 2, o período de 30 dias seguidos 

é contado a partir do primeiro dia em que o trabalhador esteve abrangido por uma das medidas 
referidas no n.º 1.»

Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de agosto de 2020. — António Luís Santos 
da Costa — João Rodrigo Reis Carvalho Leão — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes 
Godinho.

Promulgado em 14 de agosto de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 14 de agosto de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113498921 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 58-B/2020

de 14 de agosto

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19.

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação, no dia 11 de março de 
2020, da doença COVID -19 como uma pandemia, o Governo, através do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID -19, entre as quais a suspensão das atividades de apoio social 
desenvolvidas em centro de dia.

Após um período de suspensão, importa estabelecer a retoma das atividades de apoio social 
desenvolvidas em Centro de Dia procedendo -se, assim, à alteração do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março.

Considerando ainda que, por força da Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, que procedeu à quarta 
alteração à Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, foi revogada a norma que determinava a suspensão 
da tramitação dos processos e da prática de atos presenciais e não presenciais não urgentes, 
importa conformar o Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, cuja vigência foi prorrogada até 31 de 
dezembro de 2020 pelo Decreto -Lei n.º 30 -A/2020, de 29 de junho, com o regime resultante daquela 
alteração, possibilitando a utilização de meios de comunicação à distância para a prática de atos 
em todos os processos, urgentes e não urgentes, que corram termos nos julgados de paz.

Por último, promove -se também a utilização de meios de comunicação à distância para a 
apresentação da declaração de nascimento, tenha ele ocorrido em território nacional ou no es-
trangeiro.

Por último, pelo Decreto -Lei n.º 20 -D/2020, de 12 de maio, e pelo Decreto -Lei n.º 24 -A/2020, de 
29 de maio, foram aditados ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas 
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID -19, os 
artigos 9.º -A e 9.º -B, ditando a suspensão dos prazos relativos a procedimentos, atos e contratos, 
no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, considerando o Governo 
que se encontram reunidas condições para cessar a suspensão geral imposta, sem prejuízo da 
sua manutenção nos casos que se considerem justificados.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o se-

guinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede:

a) À décima nona alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 10 -E/2020, de 24 de março, e 12 -A/2020, de 6 de abril, pelas Leis n.os 4 -A/2020, de 
6 de abril, e 5/2020, de 10 de abril, pelos Decretos -Leis n.os 14 -F/2020, de 13 de abril, 18/2020, de 23 
de abril, 20/2020, de 1 de maio, 20 -A/2020, de 6 de maio, 20 -C/2020, de 7 de maio, 20 -D/2020, de 12 
de maio, 20 -H/2020, de 14 de maio, 22/2020, de 16 de maio, e 24 -A/2020, de 29 de maio, pela Lei 
n.º 16/2020, de 29 de maio, pelos Decretos -Leis n.os 28 -B/2020, de 26 de junho, e 39 -A/2020, de 16 de 
julho, e pelas Leis n.os 27 -A/2020, de 24 de julho, e 31/2020, de 11 de agosto, que estabelece medidas 
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID -19;

b) À primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, que estabelece normas 
excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por meios de comunicação à distância, no 
âmbito da pandemia da doença COVID -19.
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Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

Os artigos 9.º e 9.º -A do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 
passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 9.º

[...]

1 — [...]
2 — Ficam suspensas as atividades de apoio social desenvolvidas em centro de dia com 

funcionamento acoplado a outras respostas sociais, sem prejuízo da possibilidade de reinício das 
referidas atividades mediante avaliação das condições de reabertura, a realizar pela instituição, 
pelo Instituto da Segurança Social, I. P., e pela autoridade de saúde local.

3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]

Artigo 9.º -A

Regime de suspensão excecional do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local

1 — As entidades que declararem, de forma fundamentada, não dispor de condições sanitá-
rias adequadas à realização dos estágios do Programa de Estágios Profissionais na Administração 
Local, podem, por despacho do dirigente máximo do serviço, suspender os mesmos e bem assim 
fazer cessar a suspensão, a qualquer momento, quando se verifiquem os indispensáveis requisitos 
de segurança.

2 — As referências ao dirigente máximo do serviço a que se alude nos números anteriores 
consideram -se feitas:

a) Nos municípios, ao presidente da câmara municipal;
b) Nas freguesias, à junta de freguesia;
c) Nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais, ao secretariado executivo;
d) Nas associações de municípios e nas empresas do setor local, ao conselho de administração.

3 — Nos casos previstos no n.º 1 o período de suspensão não releva para o cúmulo máximo 
de dois meses referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 166/2014, de 6 de 
novembro, na sua redação atual.»

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril

O artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º

Processos nos julgados de paz

1 — Nos processos que corram termos nos julgados de paz podem ser utilizados pelas partes, 
seus mandatários e outros intervenientes processuais, pelo juiz de paz e pela secretaria, para a 
prática dos atos não abrangidos pelo disposto no artigo 6.º -A da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, 
na sua redação atual, meios de comunicação à distância, como o correio eletrónico, o telefone, a 
teleconferência ou a videochamada.

2 — Cada um dos julgados de paz, através do juiz de paz coordenador ou de quem o substitua, 
informa a Direção -Geral da Política de Justiça (DGPJ), por correio eletrónico, sobre os meios de con-
tacto disponibilizados para efetivação das comunicações referidas no número anterior, para efeitos 
da sua divulgação ao público pelo Ministério da Justiça e, quando não possa ser observado o horário 
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de funcionamento ou o horário de atendimento ao público determinados nos respetivos regulamentos 
internos no decurso e por efeito da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e trata-
mento da infeção epidemiológica por SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, informa, pela mesma via, 
a DGPJ sobre o horário e as modalidades de atendimento ao público disponíveis no julgado de paz.

3 — [...]»
Artigo 4.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril

É aditado ao Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, o artigo 10.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 10.º -A

Declaração de nascimento online

A declaração de nascimento ocorrido há menos de um ano, em território português, em unidade 
de saúde pública ou privada, ou em território estrangeiro, respeitante a filho de mãe portuguesa ou 
de pai português, para efeitos de atribuição da nacionalidade portuguesa, pode ser feita online, nos 
termos a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da justiça.»

Artigo 5.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O artigo 9.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;
b) O artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril.

Artigo 6.º

Produção de efeitos

1 — O disposto no artigo 10.º -A do Decreto -Lei n.º 16/2020, de 15 de abril, na redação intro-
duzida pelo presente decreto -lei, produz efeitos a 8 de abril de 2020.

2 — O disposto n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na redação 
introduzida pelo presente decreto -lei, produz efeitos a 15 de agosto de 2020.

Artigo 7.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de agosto de 2020. — António Luís Santos 
da Costa — João Rodrigo Reis Carvalho Leão — Anabela Damásio Caetano Pedroso — Maria de 
Fátima de Jesus Fonseca — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.

Promulgado em 14 de agosto de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 14 de agosto de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113498946 




