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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 20 de abril de 2017 

 
 
 
 

RENÚNCIA A MANDATO 
 

Pedido de renúncia ao mandato, com efeitos a 5 
de abril de 2017, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do 
Artigo 7.º do Regimento da Assembleia Municipal 
de Loures, apresentado por Miguel Nuno Pedro 
Cardoso Matias, eleito pelo Partido Socialista. 
 
 
(Aceite por unanimidade) 
 
 
 
Nota: Resultante da renúncia a mandato 
apresentada pelo Representante Municipal Miguel 
Nuno Pedro Cardoso Matias, o Representante 
Municipal José Augusto Farinha Fernandes 
Frazão assumiu a condição de membro efectivo 
do Grupo de Representantes do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures. 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Carlos Manuel do Carmo Gomes, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Beatriz 
Goulart da Silva Pinheiro. 
 
 
Ermita Maria Ferreira de Castro, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Clara 
Pedrosa Fernandes. 
 
 
Pedro Manuel Alves Pedroso, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 

Filipa Alexandra Marques da Costa, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por João Filipe 
Ramos Neves. 
 
 
Orlando de Jesus Lopes Martins, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Maria 
Antonieta Dias Lourenço. 
 
 
Joaquim Nogueira Castro Marques, eleito pelo 
Partido Socialista, por Sara Simone Boavida 
Carvalho Simões Alves. 
 
 
Herlânder Mário Carvalho Isidoro, eleito pelo 
Partido Socialista, por Paulo Jorge da Silva Alves. 
 
 
João Manuel Varandas Fernandes, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por António 
Fernando Castanheira Pinto Santos. 
 
 
 
António Dias Emídio, Presidente da Junta de 
Freguesia de Fanhões, pelo substituto legal Rui 
Manuel dos Santos. 
 
 
Augusto Manuel de Jesus Glória, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, pelo substituto 
legal Domingos Nunes Ivo. 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Herlânder Mário Carvalho Isidoro, eleito pelo 
Partido Socialista, à reunião de 23 de fevereiro de 
2017. 
 
 
Tiago Pereira da Silva Abade, eleito pelo Partido 
Socialista, à reunião de 26 de janeiro de 2017. 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 3.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 14 de julho de 
2016 (Ata n.º 56). 
 
 
(Aprovado por maioria, com a abstenção do 
Representante Municipal Pedro Manuel 
Tavares Cabeça) 
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Projeto de Ata da 4.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 22 de 
setembro de 2016 (Ata n.º 57). 
 
 
(Aprovado por maioria, com a abstenção do 
Representante Municipal Pedro Manuel 
Tavares Cabeça) 
 
 
Projeto de Ata da 4.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 3 de 
novembro de 2016 (Ata n.º 58). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
Projeto de Ata da 5.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 12 de 
dezembro de 2016 (Ata n.º 63). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo de 
Representantes do Partido Socialista, pelo 
falecimento de António Riço Calado, primeiro 
Presidente da Câmara Municipal de Loures eleito 
democraticamente. 

 
Voto de Pesar 

pelo falecimento de António Riço Calado, 
primeiro Presidente 

da Câmara Municipal de Loures 
eleito democraticamente 

 
António Riço Calado, faleceu no passado dia 8 de 
abril, aos 81 anos de idade. 
 
Nasceu em Elvas, em 1936, no seio de uma 
família de origens humildes, mas de arreigadas 
tradições democráticas. Ainda muito jovem, revela 
as suas fortes convicções na defesa dos valores 
da Liberdade e Democracia, rejeitando a 
imposição do totalitarismo do regime político 
vigente no País. 
 
Em 1954, ainda estudante, é preso pela PIDE, sob 
o pretexto, de que a pesquisa a que procedia, 
sobre o “Estado da Índia”, para a realização de 
trabalho curricular do seu curso académico, se 
destinava à transferência de informação de 
interesse militar para a União Indiana. 

Acaba por ser libertado por falta de provas, mas 
fica registado nos arquivos da PIDE como 
elemento suspeito. 
 
Em 1974, adere ao Partido Socialista, e nas 
eleições para a Assembleia Constituinte é eleito 
nas listas por Lisboa do Partido Socialista e como 
deputado participa na redação de vários artigos da 
Constituição da República Portuguesa, 
designadamente os relativos aos deficientes e à 
Reforma Agrária. 
 
Enquanto deputado da Constituinte, lugar que 
ocupou até 2 de abril de 1976, ou seja, até à 
aprovação da Constituição da República, tendo 
passado por momentos marcantes como o cerco à 
Assembleia, a 13 de novembro de 1975. 
 
Nas primeiras eleições para a Assembleia da 
República é eleito deputado nas listas por 
Santarém do Partido Socialista, ocupando o lugar 
de Secretário da Comissão de Agricultura. 
 
Em 1976 lidera a lista do Partido Socialista, 
candidata às primeiras eleições autárquicas 
democráticas à Câmara Municipal de Loures, 
obtendo uma significativa vitória, exercendo as 
funções de Presidente de Câmara até janeiro de 
1980, funções que acumulou com a Presidência 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados. 
 
À data inaugurou-se uma parceria entre o 
município e os bairros de génese ilegal, tendo o 
município fornecido maquinaria e materiais, e 
estes o trabalho braçal para arranjo das vias 
municipais que serviam as zonas clandestinas. 
 
Em 1980 entrou no Ministério da Agricultura e 
depois dedicou-se às pessoas com deficiências, 
dirigindo o Centro de Reabilitação Profissional de 
Alcoitão e, mais tarde, a Associação dos Cegos e 
Amblíopes. 
 
A 14 de abril de 2016 foi homenageado em 
conjunto com outros elementos da Constituinte, 
inclusive o atual Presidente da República, Prof. 
Marcelo Rebelo de Sousa. 
 
Recentemente recordou publicamente que muitos 
foram os momentos marcantes da sua vida, desde 
a difícil situação dos retornados das antigas 
colónias que vivenciou de perto enquanto 
Presidente da Câmara de Loures, até aos 
problemas complexos, do pós 25 de Abril. Porém, 
recordava, que de tudo o que viveu e de todos os 
eventos a que assistiu tirava uma conclusão que 
agora recordamos: “É importante seguir em 
frente”. 
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Os deputados municipais, eleitos pelo Partido 
Socialista na Câmara Municipal de Loures, 
propõem que a Assembleia Municipal, reunida a 
20 de abril delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

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

família e ao Partido Socialista. 
 
 

Loures, 20 de abril de 2017. 
 

Os deputados municipais 
eleitos pelo Partido Socialista 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção, apresentada pelo Representante do Bloco 
de Esquerda. 

 
 

Os moradores do Bairro de São Francisco 
têm direito a um ar respirável 

 
Os moradores do Bairro de São Francisco, em 
Camarate, têm sido afetados com a emissão de 
poeiras, cheiro a alcatrão e ruído provocados por 
um parque de contentores e uma unidade 
industrial de produção de betão betuminoso. Os 
moradores vêem-se privados de atos simples 
como abrir as janelas dos seus apartamentos. 
 
Na sequência de denúncias, a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) aponta como a 
fonte emissora das poeiras a empresa Alves 
Ribeiro, S.A., estabelecimento industrial de 
produção de misturas betuminosas, instalada em 
terreno municipal, adiantando que esta empresa 
foi oficiada no sentido de apresentar, no prazo de 
60 dias, um plano para minimizar as emissões 
difusas. 
 
A verdade é que, sendo a decisão da CCDR-LVT 
datada de 10 de setembro de 2016 e volvido o 
prazo de 60 dias, os problemas de poluição por 
partículas continuam. 
 

Por outro lado, a CCDR-LVT iliba a Repnunmar 
face à emissão de poeiras, mas esta posição é 
fortemente contestada pelos moradores, dado 
que, ao contrário do que a CCDR-LVT afirma, o 
chão do parque de contentores é uma mescla de 
cimento e terra batida, de onde se levanta 
abundante poeira na movimentação de veículos 
pesados. 
 
A tudo isto, acresce que o parque de contentores, 
ocupado pela Repnunmar – Logística e Trânsitos, 
Lda. e também instalado em terrenos municipais, 
estará a ser ilegalmente ocupado pela empresa. 
 
As instalações industriais da Alves Ribeiro e o 
parque de contentores da Repnunmar estão 
paredes-meias com uma zona residencial, o que 
denota um ordenamento do território que não 
responde à proteção das populações. A expansão 
das atividades destas empresas tem tido um 
impacto nocivo na qualidade de vida e na saúde 
pública. Para além dos efeitos à exposição da 
poluição por partículas, os moradores estão ainda 
sujeitos a elevados níveis de ruído. 
 
A Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o 
Ministério do Ambiente e o Ministério Público 
estão a par do caso, mas não é conhecida 
qualquer decisão de nenhum destes órgãos. 
 
Face a esta realidade, não pode o Bloco de 
Esquerda deixar passar em claro a falta de 
resultado concreto da intervenção dos vários 
órgãos administrativos e políticos que governam o 
nosso Concelho, os quais, conhecedores dos 
factos, invocam aspetos administrativos e deixam 
que continuem de mãos livres os que, por 
insensibilidade ou interesse, atacam a saúde 
pública. 
 
 
Nesse sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 2.ª Sessão Ordinária, hoje, dia 20 de 
abril de 2017, delibera: 
 
1. Saudar os moradores do Bairro de São 

Francisco, a sua Comissão e todas as 
pessoas que se manifestam em defesa da 
saúde pública; 

 
2. Reclamar ao Sr. Presidente da Câmara a 

mobilização dos seus serviços, de modo a 
que, com a máxima urgência, as empresas 
Alves Ribeiro, S.A. e Repnunmar - Logística e 
Trânsitos, Lda., atualmente a desenvolverem a 
sua atividade em terrenos situados paredes-
meias com uma zona residencial, sejam 
devidamente licenciadas noutro local, que 
reúna as condições necessárias para a 
atividade que desenvolvem; 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 5 
 

21 de ABRIL 
de 2017 

 
 
 
 

8 

 

3. Solicitar à Câmara Municipal, que faça chegar 
a esta Assembleia, no prazo máximo de oito 
dias, as seguintes informações: 

 
a) Se os terrenos onde se encontram instaladas 

estas duas empresas, são, ou não, do domínio 
público municipal; 

 
b) Sendo do domínio público municipal, qual a 

data, e porque prazo, foi celebrado o Contrato 
de Concessão de Utilização Privativa daquele 
espaço, bem como os valores mensais que 
estão envolvidos; 

 
c) O tipo de licenciamento que foi concedido a 

estas empresas, e em que data, sendo que 
esta zona residencial já existia muito antes da 
instalação daquelas empresas. 

 
 
A Assembleia Municipal de Loures delibera ainda 
remeter a presente moção para: 
 
• Ministério do Ambiente 
• Ministério da Saúde 
• Unidade de Saúde Pública, ACES Loures-

Odivelas 
• Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo 

• Agência Portuguesa do Ambiente 
• Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística da Câmara 
• Junta da União das Freguesias de Camarate, 

Unhos e Apelação 
 
 

O Eleito pelo Bloco de Esquerda 
 

Carlos Gonçalves 
 
 
(Aprovada por maioria, com 3 votos contra, 10 
abstenções e 28 votos a favor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção, apresentada pelo Grupo de 
Representantes da Coligação “Loures Sabe 
Mudar”. 

 
Não ao encerramento 

do Jardim de Infância de Bucelas 
 

As nossas crianças são a garantia de um futuro 
promissor de desenvolvimento e modernidade 
para a Freguesia de Bucelas. 
 
Estas decisões de juntar alunos de jardins de 
infância com 3, 4 e 5 anos em edifícios escolares 
do 1.º, 2.º e 3.º ciclos com idades desde os 7 até 
aos 14 anos é um perfeito disparate. 
 
Bem podem argumentar que poderão criar 
espaços de recreio fora das salas de aulas 
vedados, mas, mais cedo ou mais tarde, irão 
ocorrer cenas de violência dos mais velhos sobre 
os mais pequenos. 
 
Até porque as chamadas auxiliares de ação 
educativa são cada vez menos para 
acompanhamento dos alunos nos recreios das 
escolas. 
 
O Jardim de Infância tem capacidade para 40 
crianças e só tem 25. Tem uma excelente área 
envolvente, é bem localizado e pode crescer 
desde que se acabe com uma lixeira da 
Freguesia, paredes-meias com o Jardim de 
Infância. 
 
Existem 2 salas de aula no antigo edifício onde se 
lecionava o 1.º ciclo, depois nos contentores está 
instalado o refeitório e o SAFE (sala para 
prolongamento de horário das crianças que ali 
permanecem mais umas horas). 
 
A comida vem num transporte diário, em doses 
pré-preparadas refrigeradas e depois lá é 
cozinhada. 
 
Sabemos que o Jardim de Infância necessita de 
obras e que os Encarregados de Educação têm 
vindo há muito a reclamar por elas e que podiam 
estar já concretizadas. Recordo que o Município 
de Loures, em 2015 e 2016, tinha verbas no 
Orçamento - 200.000,00 €, que nunca chegou a 
utilizar e acabou mesmo por as retirar. 
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Ao tomarmos conhecimento na passada reunião 
da Assembleia Municipal, 2.ª Reunião da 1.ª 
Sessão Ordinária, de 2 de março do corrente ano, 
no ponto 2 da Gestão Municipal, que a Câmara 
Municipal de Loures se preparava para encerrar o 
Jardim de Infância de Bucelas, localizado no 
Barreiro e transferir esta valência para a Escola 
Básica Integrada de Bucelas no final deste ano 
letivo, tal afirmação proferida pela Senhora 
Vereadora da CDU, Maria Eugénia Coelho. 
 
Não deixa de ser estranho que a Assembleia 
Municipal passados cerca de dois meses ainda 
não disponibilizou o vídeo com essas declarações 
da Senhora Vereadora. 
 
Sabendo-se que com o encerramento do Jardim 
de Infância, são necessárias obras de adaptação 
na Escola Básica Integrada de Bucelas, verbas 
essas que deviam ser gastas nas atuais 
instalações do JI. 
 
Nesta descoordenação política na área da 
educação o Executivo da Freguesia, em 2016, e 
após muitas diligências dos encarregados de 
educação acabou por fazer, e bem, um 
investimento financeiro grande no Jardim de 
Infância, com a colocação de portas e janelas, 
para agora ser encerrado. 
 
Não entendemos as razões pelo encerramento do 
Jardim de Infância sabendo-se que o seu 
funcionamento sempre se pautou por boas razões 
técnicas de excelência. 
 
Não entendemos porque até hoje os encarregados 
de educação desconhecem esta vontade da 
Câmara de Loures de proceder à transferência, 
sem que os mesmos tenham tido oportunidade de 
manifestar a sua opinião. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
no dia 20 de abril de 2017, delibera: 
 
Não ao encerramento do Jardim de Infância de 
Bucelas. 
 
 
A ser aprovada, enviar a presente Moção para as 
seguintes entidades: 
 
Câmara Municipal de Loures 
Junta de Freguesia de Bucelas 
Assembleia de Freguesia de Bucelas 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 

 
 
 

Loures, 20 de abril de 2017 
 

Os eleitos 
da “Coligação Loures Sabe Mudar -

PSD/MPT/PPM “ 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com 15 votos contra, 1 
abstenção e 24 votos a favor) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção, apresentada pelo Grupo de 
Representantes da Coligação “Loures Sabe 
Mudar”. 

 
A injustíssima disparidade salarial 

entre homens e mulheres 
 

Muitos têm sido os filões temáticos abordados em 
matéria de disparidade entre homens e mulheres, 
muitas vezes, assuma-se, relativamente a 
assuntos importantes mas, muitas outras, 
remetendo-se a discussão em causa para motivos 
de relevo terciário. 
 
Contudo, ao longo dos tempos tem sido mantida 
no nosso país uma injustíssima disparidade entre 
homens e mulheres relativamente às 
remunerações auferidas. O problema é ainda mais 
premente na medida em que não existem 
quaisquer sinais de que essa é uma tendência que 
se está a esbater. Pelo contrário. 
 
Na Islândia, em janeiro de 2018 entrará em vigor 
uma medida legislativa que visa acabar com essa 
disparidade salarial naquele país. O Ministro da 
Igualdade do governo islandês, governado por 
uma coligação de centro-direita, Thorsteinn 
Viglundsson, referiu que a referida disparidade 
salarial era uma importante falha na sociedade 
islandesa e que, nessa medida, era preciso tomar 
uma medida radical que colocasse termo a essa 
injustiça. A medida em causa vai obrigar a que 
todas as empresas com 25 ou mais trabalhadores 
sejam fiscalizadas e caso não provem a dita 
igualdade salarial serão punidas de forma severa. 
 
Por cá, e em muitos outros países, ao mesmo 
tempo que criticamos e partilhamos a nossa 
indignação, por exemplo, perante afirmações 
completamente despropositadas de um deputado 
europeu polaco que afirmou que as mulheres 
deveriam efetivamente receber menos por serem 
menos inteligentes, assobiamos para o lado no 
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que respeita a desenhar legislação efetiva que 
termine ou, pelo menos, mitigue 
consideravelmente esta injustificada disparidade 
entre os salários de homens e mulheres. 
 
Vejamos alguns dados estatísticos referentes a 
2015 retirados do sítio www.pordata.pt que 
demonstram a remuneração média por sexo em 
cinco categorias profissionais diferentes: 
 
 Quadros 

Superiores 
Profissionais 

Altamente 
Qualificados 

Profissionais 
Qualificados 

Profissionais 
Não 

Qualificados 

Praticantes 
e 

Aprendizes 

Homens 2.309,20 € 1.228,10 € 755,80 € 597,70 € 576,70 € 

Mulheres 1.702,60 € 1.046,40 € 680,60 € 534,10 € 548,50 € 

 
 
Daqui se retira que em todas as categorias 
profissionais existe essa disparidade salarial, 
sendo que o fosso aumenta em termos absolutos 
quanto mais alta é essa categoria profissional. 
 
Mas interessa reter ainda que enquanto no ano 
2000 os homens tinham uma remuneração, em 
média, de 674 euros contra 523 euros auferidos 
pelas mulheres (um fosso de 151 euros) em 2015 
os homens tinham uma renumeração em média de 
990 euros contra 825 euros auferidos pelas 
mulheres (165 euros). Ou seja, nos últimos 15 
anos, o fosso entre o que um homem e uma 
mulher ganha aumentou, no nosso país, 14 euros. 
 
Os dados relativos à Área Metropolitana de Lisboa 
onde Loures se insere são relativos a 2013 e 
referem uma remuneração média dos homens de 
1265 euros contra 1015 euros auferidos pelas 
mulheres. 
 
Existe de facto uma tendência generalizada de 
pagamento de salários superiores aos homens por 
comparação às mulheres. Essa tendência é tão 
grave quanto seria avistar-se que pelas mesmas 
funções pessoas de determinada raça ganhariam 
mais do que pessoas de outra raça ou que 
pessoas com determinada orientação sexual 
receberiam mais do que outras. Trata-se de uma 
discriminação injustificada e tolerada durante 
demasiado tempo. 
 
A obrigatoriedade de uma remuneração 
equivalente a homens e mulheres que 
desempenhem funções iguais em nada contende 
com a livre decisão dos empregadores no que 
respeita à fixação das remunerações nas 
empresas de que são proprietários. Trata-se isso 
sim de um imperativo de justiça. 
 
 
 
 

Assim os Eleitos da Assembleia Municipal de 
Loures reunidos em Sessão Ordinária no dia 20 de 
abril de 2017 exortam os grupos parlamentares 
representados na Assembleia da República a 
legislar ou conceder uma autorização legislativa 
ao Governo tendo em vista: 
 
1. Criar uma medida legislativa que obrigue as 

empresas, ou formulando um critério objetivo, 
uma parte substancial das empresas, a 
fazerem prova de que praticam uma igualdade 
salarial entre homens e mulheres; 

 
2. Penalizar fortemente as empresas que não 

cumpram este objetivo. 
 
Sendo aprovada esta moção deve ser remetida 
aos grupos parlamentares com assento na 
Assembleia da República e aos meios de 
comunicação social locais e nacionais. 

 
 

Loures, 20 de abril de 2017 
 

Os eleitos 
da Coligação “Loures Sabe Mudar -

PSD/MPT/PPM “ 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com 1 voto contra, 31 
abstenções e 8 votos a favor) 

 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h58 foi, pela Sr.ª Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta e unanimemente aceite, a 
prossecução dos trabalhos até à votação da 
Moção apresentada pela Coligação “Loures Sabe 
Mudar” (supra), ficando agendada 2.ª Reunião da 
2.ª Sessão Ordinária para o dia 27 de abril de 
2017. 
 
A Sessão viria a terminar às 00h18 do dia 21 de 
abril de 2017. 

 
 
 


