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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

1.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 23 de fevereiro de 2017 

 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Tomada de posse da Representante Municipal 
Maria Adelaide do Nascimento Almeida, eleita pelo 
Bloco de Esquerda. 

 
 
 

No início da Sessão, foi dado conhecimento, pela 
Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, da 
receção de comunicação referente à renúncia ao 
mandato autárquico, apresentada pelo Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, nos termos do artigo 76.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, com produção de 
efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2017 
inclusive. 
 
Foi igualmente dado conhecimento  da receção de 
comunicação do Presidente da Comissão Política 
da Secção Concelhia de Loures do PPD/PSD 
referente à retirada de confiança política à Sr.ª 
Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, Maria Manuela Simões Dias. 
 
Na sequência desta última, foi, pelo Grupo de 
Representantes da Coligação “Loures Sabe 
Mudar” apresentada proposta no sentido de no 
tempo destinado a intervenções no Período de 
Antes da Ordem do Dia [n.º 5 do Artigo 41.º e 
Anexo “Tempos de Intervenção no Período de Antes 
da Ordem do Dia” do Regimento da Assembleia 
Municipal] ficar consignado um período de 3 
minutos destinado a intervenções a realizar pela 
Sr.ª Presidente da Junta da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela, Maria Manuela Simões 
Dias, mantendo-se os demais períodos constantes 
daquele Anexo. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela) 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Carlos Manuel do Carmo Gomes, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Beatriz 
Goulart da Silva Pinheiro. 
 
 
Pedro Manuel Alves Pedroso, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Clara 
Pedrosa Fernandes. 
 
 
Filipa Alexandra Marques da Costa, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Orlando de Jesus Lopes Martins, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por João Filipe 
Ramos Neves. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por António 
Fernando Castanheira Pinto Santos. 
 
 
João Manuel Varandas Fernandes, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por Mário José 
de Oliveira Rodrigues. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo Bloco 
de Esquerda, por Maria Adelaide do Nascimento 
Almeida 
 
 
 
António Dias Emídio, Presidente da Junta de 
Freguesia de Fanhões, pelo substituto legal Rui 
Manuel dos Santos. 

 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Miguel Nuno Pedro Cardoso Matias, eleito pelo 
Partido Socialista, apresentou justificação de falta 
à sessão de 23 de fevereiro de 2017. 
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APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 12 de maio de 
2016 (Ata n.º 53). 
 
 
(Aprovado por maioria, com a abstenção do 
Representante Municipal Pedro Manuel 
Tavares Cabeça) 
 
 
 
Projeto de Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 16 de junho 
de 2016 (Ata n.º 54). 
 
 
(Aprovado por maioria, com a abstenção do 
Representante Municipal Pedro Manuel 
Tavares Cabeça) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 
23 de junho de 2016 (Ata n.º 55). 
 
 
(Aprovado por maioria, com a abstenção do 
Representante Municipal Pedro Manuel 
Tavares Cabeça) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar 
apresentado pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
pelo falecimento de Georgette Ferreira 

 
Georgette Ferreira 

 
Natural de Alhandra, filha de operários agrícolas, 
começou a trabalhar nos campos das lezírias do 
Ribatejo aos 8 anos. Torna-se operária aos 16 
anos e inicia o seu trabalho na Fábrica de Fiação 
de Vila Franca de Xira, tomando então consciência 
da exploração a que eram sujeitos os operários. 
 
Adere ao PCP em 1943 e logo se dedica, com 
determinação, à organização e à luta em defesa 
dos interesses dos trabalhadores e é nesse ano 
que encabeça a organização de uma greve 
vitoriosa de costureiras por aumento de salário. 
 
Participou nas greves operárias de 8 e 9 de maio 
de 1944, ação de luta e resistência desenvolvida 
num quadro de intensa repressão, tendo sido 
significativa a adesão nas fábricas de Sacavém e 
na Marcha da Fome, que mobilizou cerca de 3000 
pessoas das freguesias de Sacavém, Unhos, 
Camarate e Frielas numa ação de protesto junto 
dos Paços do Concelho. 
 
Teve um papel determinante na organização das 
ações de solidariedade aos trabalhadores que 
foram presos e levados para a Praça de Touros de 
Vila Franca de Xira e às suas famílias. 
 
Em julho de 1945 passa à clandestinidade, como 
funcionária do PCP. 
 
Presa por duas vezes, em 1949 e 1954, teve 
sempre um comportamento digno frente à polícia 
política do regime fascista e aos carcereiros. 
 
Na sua primeira prisão, doente, é internada sob 
vigilância policial, no Hospital dos Capuchos, de 
onde se evade em 1951, sendo a primeira mulher 
a evadir-se do cárcere político, retomando de 
imediato a atividade partidária na clandestinidade. 
 
Após a sua libertação em 1959, vive alguns anos 
na Checoslováquia. Nesse período participa em 
reuniões internacionais da Federação Democrática 
Internacional das Mulheres e da Federação 
Sindical Mundial. 
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Regressa a Portugal e à clandestinidade em 1965, 
tendo desempenhado tarefas em vários distritos - 
Lisboa, Porto, Castelo Branco e Setúbal, onde se 
encontrava aquando da Revolução do 25 de Abril 
de 1974. 
 
Foi a primeira responsável em democracia pela 
organização de Loures do PCP, tendo-se 
constituído como uma referência, não só para os 
militantes comunistas de Loures, mas para muitos 
outros democratas e adversários, que tocou com a 
sua verticalidade, história de vida e trato cordial. 
 
Participou ativamente na construção e defesa das 
conquistas de Abril, como responsável de diversas 
organizações, sempre profundamente ligada à luta 
dos trabalhadores. 
 
Foi deputada à Assembleia Constituinte em 1975-
1976 e deputada à Assembleia da República de 
1976 a 1988, mandato no âmbito do qual interveio 
sucessivas vezes em defesa dos trabalhadores da 
Fábrica de Louça de Sacavém. 
 
Foi membro do Comité Central desde o início da 
década de 50 até 1988. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
dia 23 de fevereiro, delibera: 
 
• Observar um minuto de silêncio em sua 

memória. 
 
• Endereçar aos seus familiares e amigos e ao 

Partido Comunista Português, as condolências 
pelo seu desaparecimento. 

 
• Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que em futuro e oportuno processo toponímico 
considere o nome de Georgette Ferreira. 

 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória da falecida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

Transferência de Competências 
 

A descentralização administrativa, conforme a 
CRP - Constituição da República Portuguesa - tem 
por finalidade assegurar o reforço da coesão 
nacional e de solidariedade inter-regional e 
promover a eficiência e eficácia da gestão pública, 
assegurando os direitos das populações. 
Descentralização que envolve, entre outros 
aspectos, a transferência de atribuições e 
competências para as autarquias. 
 
A transferência de poderes e competências para 
executar (física e financeiramente) ações, serviços 
ou investimentos é mera desconcentração - só há 
descentralização quando a transferência inclua o 
poder de decidir. 
 
A transferência de atribuições e competências 
deve ser acompanhada dos meios humanos, 
recursos financeiros e do património adequado ao 
desempenho das funções transferidas, visa uma 
melhor e mais eficaz resposta aos direitos, 
aspirações e necessidades das populações, e não 
pode consistir, como a prática tem demonstrado, 
num processo de redução do investimento público 
e alijamento do ónus de insatisfação e 
incumprimento para o poder local. 
 
A solução a encontrar deverá passar por uma 
verdadeira descentralização de competências, em 
que o Poder Local democrático se assuma como 
titular de atribuições e competências próprias, com 
os inerentes poderes de direção e conformação 
que faça sentido à luz do princípio da 
subsidiariedade e complementaridade como forma 
de melhor responder aos direitos e anseios das 
populações e que não ponha em causa a 
universalidade das funções sociais do Estado. 
 
Objetivos que exigem, como garantia de coerência 
do processo, uma delimitação clara das 
atribuições e competências que envolva os níveis 
de administração central, regional e local. 
 
Devem manter-se no Estado, para além dos que 
são próprios do exercício da soberania, os 
poderes que permitam o desenvolvimento 
estrutural do país e os que coloquem todos os 
cidadãos em plano de igualdade no acesso aos 
bens e serviços constitucionalmente garantidos 
nos domínios económico, social e cultural. 
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A inexistência de autarquias de nível intermédio - 
as regiões administrativas - que não são 
substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução 
inter-municipal, constitui um obstáculo a uma 
efetiva descentralização que é urgente resolver. 
 
Novas competências para as autarquias exigem o 
preenchimento de condições (financeiras, de 
autonomia e de organização) para o seu pleno 
exercício, reclamam a reposição de condições 
para responder às responsabilidades que já hoje 
detêm, exigem a devolução às autarquias das 
competências em relação às águas que lhes foram 
retiradas com a criação dos sistemas multi-
municipais. Exigem ainda a reposição das 
freguesias. 
 
A experiência de décadas em que, mais que 
transferência de competências, se transferiram 
encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios 
necessários ao exercício das competências 
consideradas, a definição do ponto de partida para 
a fixação do volume de recursos necessário e a 
verificação de garantias futuras quanto ao regime 
financeiro. 
 
 
Face aos projetos de diplomas do governo agora 
concluídos sobre transferência de competências e 
sobre a orgânica das CCDR, a Assembleia 
Municipal de Loures, reunida a 23 de fevereiro de 
2017 delibera: 
 
1. Reafirmar a descentralização como condição 

essencial para o desenvolvimento local e 
regional. 

 
2. Reiterar a exigência de criação das regiões 

administrativas enquanto fator indispensável a 
um processo coerente de delimitação de 
responsabilidades entre os vários níveis de 
administração, a uma reforma democrática de 
administração, à defesa da autonomia dos 
municípios. 

 
3. Exigir a eliminação de todas as restrições à 

autonomia do poder local em matéria 
financeira, orçamental, organizacional, 
material e humana. 

 
4. Rejeitar qualquer nova transferência de 

atribuições e competências sem a garantia 
comprovada da dotação das autarquias com 
os meios indispensáveis ao seu pleno 
exercício, presente e futuro. 

 
 
 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com 8 abstenções do 
Grupo de Representantes da Coligação 
“Loures Sabe Mudar” e Sr.ª Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, e 31 votos a favor dos demais 
Representantes Municipais) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação Democrática Unitária 
 

CARRIS, por uma empresa pública 
ao serviço da mobilidade dos cidadãos 

na área metropolitana de Lisboa 
 

A recente decisão do Governo de proceder à 
municipalização da Carris, entregando essa 
mesma gestão à Câmara Municipal de Lisboa, 
num processo que falhou no envolvimento ou 
sequer a consulta aos restantes municípios 
igualmente servidos pela empresa, entre os quais 
Loures, ignorou a importância do carácter 
metropolitano da estratégia de gestão e 
planeamento da oferta pública de transportes. 
 
O desajuste desta solução está patente na recente 
decisão, efectivada a dia 1 de fevereiro de 2017, 
data de início da gestão da Carris pela Câmara 
Municipal de Lisboa, em que esta e o Governo 
decidiram que a Carris, a CP e o Metropolitano de 
Lisboa passavam a oferecer um desconto de 60%, 
a todos os maiores de 65 anos, mas apenas 
dentro da cidade de Lisboa, bem como a isenção 
para todas as crianças até aos 12 anos, na rede 
Carris e Metro, deixando de fora a CP e os 
restantes operadores de transportes coletivos 
suburbanos. 
 
“Esta redução repõe os descontos aos maiores de 
65 anos, injustamente eliminados em 2011 pelo 
Governo PSD/CDS. Contudo, não nos parece 
aceitável que esse desconto seja limitado à cidade 
de Lisboa, discriminando todos os utilizadores que 
nestes transportes circulam para fora da cidade, 
pois a operação da Carris e do Metro extravasa os 
respetivos limites, estendendo-se a concelhos 
limítrofes como é o caso de Loures. Cremos que 
será incompreensível que um reformado de 65 
anos das freguesias de Loures servidas pela 
Carris não tenha acesso aos mesmos descontos 
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para o passe Navegante de que necessita, mas 
esse desconto seja garantido na íntegra aos 
reformados da cidade de Lisboa. O mesmo se 
aplica à gratuitidade de utilização para crianças 
até aos 12 anos, que têm gratuitidade na oferta 
urbana em Lisboa, mas para isso têm de pagar a 
diferença para o trajeto suburbano da Carris e do 
Metro. A informação pública que o orçamento 
geral do Estado cobrirá parte dos encargos destes 
benefícios exclusivos aos utilizadores urbanos em 
Lisboa acentua a incompreensão desta medida.” 
 
O Governo deve assegurar que o modelo de 
gestão futura da Carris, o planeamento da sua 
oferta e a definição da sua estratégia de serviço 
público não se reduza à cidade de Lisboa, o que 
implica garantir articulações obrigatórias com os 
restantes municípios e com a Área Metropolitana 
de Lisboa. Este aspeto assume especial 
importância para Loures no quadro do fim das 
atuais concessões de operação de transportes 
coletivos urbanos de passageiros em 2019, da 
necessidade de melhoria da oferta da Carris às 
zonas do concelho já atualmente servidas, 
Moscavide, Portela, Prior Velho e Fetais 
(Camarate) e da necessidade de alargamento 
dessa oferta, nomeadamente a Sacavém e 
Camarate (centro). 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
dia 23 de fevereiro, delibera: 
 
Reivindicar que a discriminação positiva na 
aquisição de títulos por parte das crianças até aos 
12 anos bem como a concretização de uma 
política de redução de preços para os utentes com 
mais de 65 anos, se universalize a todos os 
utentes na Área Metropolitana de Lisboa nas 
redes da CP, Metro, Carris, Rodoviária e outros 
operadores. 
 
Exigir ao Governo que as decisões relativas aos 
transportes públicos na Área Metropolitana de 
Lisboa, nomeadamente na CARRIS, garantam 
uma gestão metropolitana em que os municípios 
tenham uma participação vinculativa e ativa. 
 
Recomendar à Câmara Municipal de Loures que, 
em articulação com os Municípios de Lisboa, 
Odivelas, Amadora e Oeiras, procure alcançar as 
soluções acima enunciadas, no sentido da 
salvaguarda dos interesses dos milhares de 
munícipes de Loures que utilizam a Carris. Sendo 
aprovada, esta moção deverá ser enviada a: 
 
- Ministério do Ambiente 
 
- Assembleia da República e respetivos Grupos 

Parlamentares 
 

- Assembleias Municipais de Lisboa, Odivelas, 
Amadora, Oeiras e Almada 

 
- AML 
 
- A todos os operadores de transportes da AML 

 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com 15 abstenções do 
Grupo de Representantes do Partido Socialista 
e Representante do PCTP-MRPP Partido 
Comunista dos Trabalhadores Portugueses e 
25 votos a favor dos demais Representantes 
Municipais e Sr.ª Presidente da Junta da União 
das Freguesias de Moscavide e Portela) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pela Representante do Bloco de Esquerda 

 
10 anos de Interrupção Voluntária da Gravidez 

 
Considerando que: 
 
A 11 de fevereiro de 2007 teve lugar o referendo 
sobre a aprovação da lei relativa à despenalização 
da “interrupção voluntária da gravidez (IVG), se 
realizada, por opção da mulher, nas dez primeiras 
semanas, em estabelecimento de saúde 
legalmente autorizado”. O “Sim” venceu com 
59,25%. 
 
Dez anos após a despenalização, há menos 
abortos e nenhuma mortalidade materna. 
 
Desde essa data, em cada ano, o país ganhou: 
em saúde pública e acesso das mulheres à saúde 
integral, na redução da taxa de mortalidade 
materna em resultado de complicações 
associadas ao aborto (zero mortes desde 2012), 
em respeito pela escolha, em promoção da 
contraceção, na redução do próprio número de 
abortos (menos 10% desde que a lei existe, e 
claramente abaixo da média europeia), e em 
democracia de género e respeito pela 
autodeterminação. 
 
A Direção Geral da Saúde assinala que mais de 
sete em cada dez IVG foram realizadas em 
unidades oficiais do Serviço Nacional de Saúde. 
Verificou-se uma “redução significativa tanto do 
número total de complicações como do número de 
complicações graves a partir de 2008”, uma 
diminuição ainda mais nítida a partir de 2013. 
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O último relatório mostra que se registou uma 
diminuição no número de IVG de 1,9% entre 2014 
e 2015, tendo sido feitas 15.873 interrupções 
nesse ano. Comparativamente com 2008, a 
quebra é de 10%. Ainda que os dados sobre a IVG 
antes da sua despenalização sejam escassos, 
estimativas apontam para 20 mil por ano na 
década de 90. 
 
Apesar de a IVG ser transversal a toda a 
sociedade, prevalece com maior incidência entre 
desempregadas e trabalhadoras não qualificadas. 
 
Em 2015, 70% das mulheres que recorreram à 
IVG nunca tinha realizado qualquer outro aborto. 
Após a realização da IVG, 95,7% das mulheres 
escolheram um método contracetivo. 
 
Dados sobre o efeito do aborto clandestino, 
indicam que, de 2001 a 2007, registaram-se 14 
mortes maternas relacionadas com o aborto. De 
2008 a 2012 houve uma morte materna 
relacionada com o aborto legal e nenhuma morte 
materna fora do quadro legal. 
 
Desde 2012, não se registou nenhuma morte 
materna relacionada com o aborto. 
 
Comparando com outros países europeus, 
Portugal tem dos limites de idade mais baixos de 
idade gestacional para interromper a gravidez. Em 
Espanha, França, Bélgica e Alemanha, a IVG 
poderá ter lugar até às 14 semanas. 
 
Portugal está ainda abaixo da média europeia da 
totalidade de IVG realizadas. 
 
Os números são eloquentes e podem ser vistos 
em todo o lado. 
 
Eles desmentem muitos dos argumentos utilizados 
por quem se opôs a esta lei. 
 
Na verdade, os que sugeriram que a legalização 
da interrupção voluntária da gravidez, a pedido da 
mulher, em estabelecimento de saúde legalmente 
autorizado, iria promover o aborto, ou afrouxar o 
recurso à contraceção, devem dez anos de 
desculpas às mulheres e a sociedade em geral. 
 
A estratégia de menorização das cidadãs, 
sugerindo-se uma suposta irresponsabilidade que 
convocava a tutela do Estado e lhes negava 
maturidade para decidir, não foi apenas rejeitada 
em referendo. É desmentida pela realidade e isso 
é evidente de há dez anos para cá. 
 
 

Quem se bateu ao longo de décadas pela 
cidadania e pela responsabilidade de uma escolha 
livre e informada, merece não só o nosso respeito 
como a nossa homenagem. E quem esteve do 
lado do não, não terá argumentos para negar que, 
com esta lei, o país está melhor, ao mesmo tempo 
que os valores de cada pessoa, nas suas 
diferentes e contraditórias convicções, são 
plenamente respeitados. 
 
Celebrar aquilo em que o país progrediu é 
importante especialmente num mundo onde os 
direitos sexuais e reprodutivos continuam a estar 
sob ameaça. O conservadorismo e o machismo 
continuam a matar um pouco por todo o lado. O 
bom senso do feminismo e da igualdade 
continuam pois a convocar-nos para tantas outras 
lutas, e SIM. 
 
Sim, é uma lei de que todos e todas devemos 
orgulhar-nos. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 1.ª Sessão Ordinária, dia 23 de fevereiro de 
2017, delibera: 
 
1. Saudar as celebrações dos dez anos sobre a 

aprovação da lei relativa à despenalização da 
“interrupção voluntária da gravidez (IVG), se 
realizada, por opção da mulher, nas dez 
primeiras semanas, em estabelecimento de 
saúde legalmente autorizado”. 

 
2. Remeter a presente Moção ao Governo, aos 

Grupos Parlamentares representados na 
Assembleia da República e à imprensa. 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com 5 abstenções do 
Grupo de Representantes da Coligação 
“Loures Sabe Mudar”, 1 voto contra do 
Representante Municipal António Fernando 
Castanheira Pinto Santos, e 34 votos a favor 
dos Grupos de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária e do Partido Socialista, 
Representante do Bloco de Esquerda, 
Representante do PCTP-MRPP, Representante 
Municipal Sara Raquel Bordalo Gonçalves e 
Sr.ª Presidente da Junta da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela) 

 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 2 
 

24 de FEVEREIRO 
de 2017 

 
 
 
 

11 

 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação “Loures Sabe Mudar” 
 

Educação é mais! 
 

O ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues 
afirmou (e bem!) que: “não há mais - e há muito 
que não as há - ciências ditas ‘duras’ e ciências 
ditas ‘moles’, saberes essenciais e saberes 
dispensáveis; conhecimento material útil e cultura 
acessória e inútil”. 
 
Estas declarações vêm a propósito do novo perfil 
do aluno que parece apostarem vetores muito 
importantes como o relacionamento interpessoal, 
o pensamento crítico e criativo, o bem-estar e a 
saúde, a sensibilidade estética e artística e a 
consciência e o domínio do corpo. 
 
A escola deve ser um espaço de socialização e de 
crescimento pessoal. Um espaço de 
aprofundamento e de crescimento no 
relacionamento interpessoal, que estimule, de 
facto, o crescimento e a afirmação na sociedade. 
Talvez o mais importante na escola nem seja 
aquilo que se passa dentro das quatro paredes de 
uma sala de aula... 
 
É evidente que é importante o ensino das línguas 
ou da matemática. Mas não é menos importante a 
atividade física e desportiva, a educação musical, 
a educação artística, a educação alimentar ou até 
outras ciências que aparentemente seriam 
“ciências duras” mas que não têm sido tratadas 
com a importância que merecem ao longo de, pelo 
menos, as últimas duas décadas, como é o caso 
da História ou da Geografia. A escola forma 
essencialmente pessoas. Não caixas-de-
ressonância de conhecimentos científicos. E essa 
formação pressupõe multidisciplinaridade. 
 
Nos planos de estudos gerais impõe-se portanto 
que a reforma que aí vem contemple essa 
multidisciplinaridade. E não se pense apenas que 
isso se consegue cortando meia hora na 
matemática e aumentando meia hora na educação 
visual. Trata-se da própria dignidade das cadeiras. 
Da exigência. 
 
 
 
 
 
 
 

O ensino básico, tendo em consideração um 
período extraordinariamente importante para o 
crescimento do pré-adolescente e do adolescente 
deve contemplar um conjunto de valências que 
permitam a aquisição de skills fundamentais que 
obviamente não se podem reconduzir à 
aprendizagem de meia dúzia de disciplinas tidas 
como “ciências duras”. É precisamente aí que se 
deve diversificar apostando na transmissão de um 
conjunto de competências muito variadas. 
 
No ensino secundário, a multidisciplinaridade deve 
ser uma aposta quando falamos dos planos 
gerais. Mas, por outro lado, deve ser feita uma 
forte aposta no ensino artístico e nos cursos 
profissionais. Existe, efetivamente uma carência 
de profissionais em algumas áreas da nossa 
economia ao passo que existe uma sobrelotação 
de diplomados no que concerne a outras áreas. A 
aposta em cursos profissionais e num ensino mais 
diversificado pode igualmente promover o 
importante combate contra a precariedade laboral. 
 
 
Assim os eleitos na Assembleia Municipal de 
Loures, reunida no dia 23 de fevereiro de 2017 
deliberam: 
 
1. Exortar o Governo da República Portuguesa, 

no contexto do novo perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória, a reprogramar os 
planos de estudo do Ensino Básico e 
Secundário tendo em consideração a escola 
enquanto um elo de socialização e de 
aprendizagem diversificada compaginando o 
espaço e o tempo necessário para os alunos 
adquirirem essas competências. 

 
2. Apostar nessa revisão dos planos de estudo 

na educação ambiental, alimentar, musical, 
artística e desportiva como vetores essenciais 
da aprendizagem multidisciplinar do aluno. 

 
3. Priorizar o ensino artístico e o ensino 

profissional como alternativa aos planos gerais 
no contexto do novo perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória, ou seja, garantindo-
se um perfil comum à saída do 12.º ano mas 
que contemple a diversidade das várias 
escolhas possíveis. 

 
 
Esta moção deve ser enviada a todos os grupos 
parlamentares com representação na Assembleia 
da República, ao Governo da República, ao 
Presidente da República, à Direção Geral da 
Saúde, à Direção Geral da Educação e aos meios 
de comunicação social nacionais e locais. 
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Os eleitos da Coligação Loures Sabe Mudar 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 23 de fevereiro de 2017 

 
 
(Aprovada por maioria, com 1 voto contra do 
Representante do PCTP-MRPP Partido 
Comunista dos Trabalhadores Portugueses, 8 
votos a favor do Grupo de Representantes da 
Coligação “Loures Sabe Mudar” e Sr.ª 
Presidente da Junta da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela, e 30 abstenções dos 
demais Representantes Municipais) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da Coligação “Loures Sabe Mudar” 
 

Vida saudável: Um desígnio para Loures 
e para Portugal 

 
Loures é um concelho extraordinariamente diverso 
agregando uma malha urbana, industrial e rural. É, 
como poucos, um concelho que espelha os 
problemas da globalidade do país. Pensar 
Portugal será sempre pensar Loures. 
 
Os avanços médicos permitiram que a esperança 
média de vida no nosso país aumentasse 
significativamente. Hoje a esperança média de 
vida à nascença é de 81,3 anos1. Em 1960 era de 
64 anos. No entanto, uma coisa é chegar a ser 
“velho” e outra bem diferente é, socorrendo-me do 
título de um conhecido livro, chegar-se “novo a 
velho”. Quando pensamos no indicador da 
esperança média de vida saudável aos 65 anos 
vemos que esse dado em Portugal aponta para os 
6,9 anos2. Noutros países como a Islândia ou a 
Noruega essa expectativa é de 15,4 e 15,3 anos 
respetivamente. Mas mesmo em países 
aparentemente menos desenvolvidos que o nosso 
esse indicador é superior, veja-se o caso da 
República Checa (8,5 anos), a Polónia (7,5 anos), 
a Holanda (10,7 anos), a Eslovénia (7,8 anos), a 
Bulgária (8,7 anos) ou até a Grécia (7,7 anos). 
Pior: Se recuarmos a 1995 vislumbramos que em 
Portugal essa esperança era de 8,3 anos. Ou seja, 
em menos de duas décadas (os dados são de 
2014) perdemos quase 1 ano e meio de 
esperança média de vida saudável. 
 
 

Essa vida saudável beneficia de uma concorrência 
de muitos fatores: Os já aludidos avanços 
médicos, o ambiente, a prosperidade, o exercício 
físico mas, de forma muito decisiva, a 
alimentação. 
 
Os frangos carregados de antibióticos, a 
agricultura sujeita a um ritmo intenso e com 
carradas de pesticidas, os alimentos processados, 
o terrível inimigo que é o açúcar, o glúten, as 
comidas pré-feitas. Tudo a pensar numa 
sociedade sem tempo que fica verdadeiramente... 
sem tempo de vida saudável! 
 
A má alimentação além de causar diretamente 
obesidade ou diabetes está na base da 
potenciação de múltiplas doenças gravíssimas 
como é o caso de alguns tipos de cancro. Trata-
se, portanto, de um problema que deve estar bem 
no topo das prioridades políticas. 
 
A agricultura biológica é uma resposta a estes 
problemas. A Dinamarca, prepara-se para no 
médio prazo, e por imposição legal, tornar-se o 
primeiro país com uma agricultura 100% 
sustentável. Por cá, os mercados biológicos (em 
expansão, é verdade) continuam a ser uma 
exceção. Por razões várias. 
 
Educacionais/Culturais, Legais e Financeiras. 
 
1. Do ponto de vista da educação pela total 

ausência de uma formação e sensibilização 
para este tipo de realidade. Nos cuidados de 
saúde primários quantas vezes o médico de 
família alerta para a necessidade de alteração 
dos padrões de consumo alimentares 
enfocando na necessidade de transferência do 
consumo de certo tipo de produtos para 
produtos biológicos? Nas escolas, urge que se 
contemple um momento para a disciplina de 
uma educação alimentar. É preciso que desde 
cedo se interiorize que se trata de uma 
questão de saúde pública! E não se alegue 
constrições financeiras: Os baixíssimos custos 
de implementação de um programa de 
formação e educação para a alimentação 
saudável seriam altamente suplantados pelo 
abaixamento dos custos no Serviço Nacional 
de Saúde com o tratamento de doenças 
originadas ou potenciadas pela má 
alimentação. 
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2. Do ponto de vista legal exige-se a construção 
de um edifício legal que, diga-se frontalmente, 
possibilite, por um lado, um apoio financeiro - 
benefícios fiscais, etc. - a quem já produz de 
forma sustentável e, por outro lado, que, no 
longo prazo, penalize quem não o faça. Claro 
que deve sempre existir um período de 
transformação. Deve ser dado tempo aos 
agricultores para passarmos de uma 
agricultura que raramente obedece a critérios 
de sustentabilidade para uma agricultura bio. 
E creio que cumprirá ao Estado fornecer o 
apoio - linhas de crédito sem juros, 
desburocratização, eliminação de barreiras 
jurídicas à entrada em alguns mercados - para 
que todos os agricultores tenham a 
possibilidade de fazer a sua transformação. 
Penalizando, no longo prazo, quem não o 
faça. 

 
3. Financeiramente, alega-se que consumir 

alimentos biológicos é caro. É “mais ou 
menos” verdade. Em alguns produtos será, 
noutros nem tanto. Em alguns (por exemplo 
alguns tipos de fruta e legumes) até é mais 
barato consumir biológico. Fiz as contas e 
fazer um cabaz de compras mensal num 
mercado biológico pode custar mais 15% a 
22% do que numa grande superfície 
comercial. Porque é que é mais caro? Porque 
existe pouca oferta. A procura pressiona a 
oferta e, já se sabe, os preços sobem. Se a 
oferta for superior os preços vão baixar. E 
baixam mesmo que a procura aumente ao 
mesmo nível porque o mercado de produtos 
biológicos abandonará paulatinamente um 
ponto do mercado mais próximo da 
concorrência imperfeita para se aproximar de 
um ponto de mercado mais próximo da 
concorrência perfeita. Em Economia dir-se-ia 
que aumentará a atomicidade e isso garantirá 
uma rebaixa dos preços per si. 

 
É, portanto, urgente definir como objetivo para a 
próxima década a transformação do nosso país 
num país “biológico”. Assumir como prioridade a 
vida saudável. A saúde. Esse tem que ser o nosso 
desígnio principal. 
 
 
É por isso que os eleitos na Assembleia Municipal 
de Loures, reunida no dia 23 de fevereiro de 2017, 
deliberam: 
 
1. Exortar o Governo da República Portuguesa a 

definir como prioridade para a década a vida 
saudável, apostando fortemente na agricultura 
biológica. 

 

2. Colocar em prática um plano de 
formação/educação, que abranja desde as 
escolas aos centros de saúde, sensibilizando 
todos para a necessidade da alteração dos 
hábitos alimentares. 

 
3. Estudar as melhores soluções jurídico-

económicas que favoreçam a transposição da 
agricultora não biológica para a agricultura 
sustentável. 

 
 
Esta moção deve ser enviada a todos os grupos 
parlamentares com representação na Assembleia 
da República, ao Governo da República, ao 
Presidente da República, à Direção Geral da 
Saúde, à Direção Geral da Educação e aos meios 
de comunicação social nacionais e locais. 

 
 

Os eleitos da Coligação Loures Sabe Mudar 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 23 de fevereiro de 2017 

 
 

1 Dados referentes a 2014. Fonte: www.pordata.pt 
2 Idem. 

 
 
 
(Aprovada por maioria, com 1 voto contra do 
Representante do PCTP-MRPP Partido 
Comunista dos Trabalhadores Portugueses, 8 
votos a favor do Grupo de Representantes da 
Coligação “Loures Sabe Mudar” e Sr.ª 
Presidente da Junta da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela, e 30 abstenções dos 
demais Representantes Municipais) 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h53 foi, pela Sr.ª Presidente da Assembleia 
Municipal, colocada à consideração do Plenário a 
prossecução dos trabalhos da sessão até às 
01h00 de dia 24 de fevereiro, ou, em alternativa, 
até se esgotar o tempo destinado a intervenções 
no Período de Antes da Ordem do Dia, ficando 
nesse caso agendada nova reunião para o dia 2 
de março de 2017. 
 
Consensualmente, ficou agendada nova reunião, 
para o dia referido. 
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NOTA RETIFICATIVA 
 

Na página 9 da Edição Especial n.º 1, de 26 de 
janeiro de 2017, é reproduzida a Saudação 
apresentada pelo Grupo de Representantes da 
Coligação Democrática Unitária com o título “Pela 
manutenção da atividade e postos de trabalho na 
ex-Triumph International, Sociedade de Têxteis e 
Confeções, Lda.. 
 
Atenta a localização da empresa, na Rua Vasco 
da Gama, n.º 9, 2685-244, trata-se, na realidade, 
da localidade de Portela, União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 
 
Assim, onde se lê: 
 
A Triumph International, implantada em Portugal 
desde 1961, como subsidiária do centenário 
consórcio alemão Triumph International e 
laborando no nosso país há mais de 50 anos, a 
“Triumph International, Sociedade de Têxteis e 
Confeções, Lda.”, sediada em Sacavém, foi 
durante décadas empresa prestigiada no setor do 
vestuário interior. 
 
Deverá ler-se: 
 
A Triumph International, implantada em Portugal 
desde 1961, como subsidiária do centenário 
consórcio alemão Triumph International e 
laborando no nosso país há mais de 50 anos, a 
“Triumph International, Sociedade de Têxteis e 
Confeções, Lda.”, sediada na Portela, foi durante 
décadas empresa prestigiada no setor do 
vestuário interior. 

 
 
 


